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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Um mau sistema político adoece suas instituições e perturba a 
sociedade a que elas deveriam servir. Para compreender isso tal-
vez nos sirva uma analogia. Responda: você acha que de uns anos 
para cá nascem mais bandidos no Brasil? O aumento da crimina-
lidade nas últimas décadas decorre de algum bug genético que se 
infiltrou na sociedade brasileira? Claro que não. A criminalidade 
aumenta, estimulada por outros fatores, principalmente em virtude 
da impunidade.

Do mesmo modo, então: você crê que foi espontâneo o proces-
so de degradação da política brasileira percebido de uns anos para 
cá? Claro que não. Há uma causa estrutural para isso, relacionada 
às características do modelo político vigente no país. Realmente 
espontânea, nessa realidade, é a tendência ao agravamento, pois o 
modelo estimula seus agentes a legislar, agir e julgar em favor da 
própria má conduta e de suas perversas motivações.

Certamente sem ter isto em conta, escreveu-me uma leitora 
discorrendo sobre a inutilidade de se pedir ao eleitor que vote 
bem, visto que ele só pode escolher entre aqueles que os parti-
dos indicam e na cidade dela, os dois candidatos a prefeito etc. 
etc.. Pois essa mensagem expressa talvez o núcleo da dificulda-
de que se enfrenta para resolver gravíssimo problema estrutural 
da política em nosso país, dando causa aos malefícios que tanto 
nos atingem. Numa eleição, em qualquer eleição, seja municipal 
(como a recente), estadual, ou federal, toda a atenção e a esperan-
ça nacional converge para a escolha daquele que irá governar. E 
quase nenhuma preocupação com a qualidade da composição do 
respectivo parlamento, órgão mais importante do poder político 
em qualquer democracia.

Observe quanta frustração causou às expectativas nacionais a 
reação negativa do Congresso ao presidente eleito em 2018. As 
razões do voto presidencial vencedor não foram as mesmas dos 
votos parlamentares vitoriosos, e foi a partir daí que as raposas 
retomaram o comando do galinheiro. As medidas provisórias pas-
saram a falecer nas gavetas, os projetos do governo começaram a 
ser desfigurados, não raro, transformados no seu inverso, a pres-
são pelo aumento do gasto público disparou e os partidos robuste-
ceram seu caixa.A

grave enfermidade institucional do Estado brasileiro tende a se 
acentuar e não serão os homens de governo que o irão sarar com 
a varinha de condão da “vontade política”, quer sejam prefeitos, 
governadores ou presidentes. Os que o conseguirem, nos seus âm-
bitos de gestão, só o farão se e quando suas virtudes pessoais en-
contrarem ecos majoritários igualmente virtuosos nos respectivos 
parlamentos. Ou seja, é dos bons parlamentares que vamos preci-
sar para apoiar os bons governos e para obstar os maus governos. 
Fácil de entender.

Mas difícil de fazer, não? Claro. Quem disse que a democracia 
é fácil? Ela ficaria menos enrolada mediante um conjunto de re-
formas que incluam pelo menos, no caso brasileiro, voto impres-
so, distrital e facultativo e separação entre as funções de estado, 
governo e administração. Enquanto isso não ganhar urgência na 
pauta do eleitor, continuaremos a soprar contra o vento e a come-
morar vitórias de Pirro.

O ESTADO BRASILEIRO 
ESTÁ GRAVEMENTE 
ENFERMO

A deficiência nos primórdios era tratada como algo anormal nas 
famílias. Quem era diagnosticado com anomalias dificilmente era apresentado para a sociedade. As 
famílias sentiam-se envergonhadas e achavam que poderia ser até um “castigo divino” obter alguém 
assim na família. Quando não eram maltratados ou abandonados, eram escondidos dentro de suas casas 
e muito ninguém ficava sabendo que existiam.

Com o passar dos tempos e com o desenvolvimento da ciência este pensamento foi mudando. A 
ciência confirmou que essas anomalias acontecem quando ocorre má formação fetal e o que era uma 
vergonha familiar começou a ser vista com mais normalidade.

No decorrer de toda essa trajetória, escolas adaptadas e com profissionais habilitados foram sendo 
implantadas, a fim de que, esses seres pudessem desafiar-se na aprendizagem e em habilidades. Mesmo 
assim, continuam sendo trabalhados em ambientes diferentes dos que os ditos normais.

Depois de tudo isso chegou ao processo de “Inclusão Escolar”. Escolas se adaptando na acessibili-
dade, e em recursos humanos, quando necessário. Profissionais que nunca haviam trabalhado com está 
realidade também tiveram que buscar orientações e formações, a fim de que, pudessem desenvolver seu 
trabalho de maneira adequada para estes discentes.

Nas escolas, a responsabilidade pela adaptação de atividades a avaliações é a cargo de qualquer 
professor, mas quase todas já estão adaptadas com Sala de Recursos disponibilizando de materiais mul-
tifuncionais, isso também é discutido em encontros pedagógicos dos docentes e quem obtém formação 
nesta área ajuda na orientação dos demais, uma vez que, a inclusão aconteceu e os profissionais em suas 
formações acadêmicas não obtiveram conhecimentos nesta área e a inclusão chegou onde cada um teve 
que se adaptar e buscar orientações.

Quanto ao currículo do aluno com deficiência “O Ministério da Educação (MEC) recomenda que, 
na medida do possível, se mantenha o mesmo currículo aplicado a todos os alunos, mas com adaptações 
e adequações necessárias. Nas provas, devem-se respeitar as características dos alunos, como maior 
tempo para faze-las ou a utilização de computador com recursos de acessibilidade”.

Com tudo isso, também pôde diagnosticar em minha prática que alunos com deficiência se desafiam 
e são capazes de superar obstáculos. A família é o principal alicerce para este crescimento. Falo tudo 
isso, pois este ano (2020) onde estamos vivenciando e conhecendo está nova modalidade de ensino 
(Ensino Híbrido) pude observar o empenho e dedicação de familiares onde seus filhos apresentam 
deficiência.

Os autores Barbosa, Resini e Pereira (2007) discutem que, se as atitudes dos pais forem positivas 
com relação à educação inclusiva, melhor e mais rápido será o processo de inclusão. Muitos pais veem 
de forma negativa a inclusão de crianças especiais em escolas de ensino básico. Eles acham melhor que 
essas crianças estudem em escolas especializadas. Outros pensam de forma preconceituosa com rela-
ção à educação inclusiva e a maneira errada deles verem este processo intensifica a exclusão escolar. 
Esses pais transmitem essas atitudes negativas para seus filhos que consequentemente terão a mesma 
visão quando se deparam com outra criança em processo de inclusão.

Cabe aqui cada um fazer a sua parte, não só falar, mas agir também. Tem que se  ter inclusão, a 
sociedade como um todo deve abraçar está causa.

Professora Clebia Lucia Goldschmidt Dallabrida.

Inclusão Escolar
Clebia Lucia Goldschmidt Dallabrida

Jornalismo é aliado e não adversário
Primeiro Lula e depois Bolsonaro conseguiram transformar o jor-

nalismo em inimigo Inicialmente era apenas contra a Globo, agora 
é contra qualquer jornal, TV, rádio ou site que ousar expor a alta cas-
ta da política brasileira. Dizem eles: o jornalismo brasileiro morreu. 
A grande verdade é que o jornalismo, assim como a comunicação, de modo 
geral, evoluiu e essa evolução colocou a função em exposição e através 
desta exposição direta, o jornalista passou a ser mais visto do que era antes. 
É evidente que a mídia e o jornalista não estão acima de críti-
cas. Eles precisam ser fiscalizados pelo leitor, telespectador e ou-

vinte, ou seja, a grande massa. O jornalista trabalha para os eleitores e não para os eleitos. O jornalis-
mo ainda se alimenta da verdade, e se ele falha com a verdade, então falha com a sua razão de existir. 
Na última semana o Jornal Província trouxe uma manchete sobre duas emendas aprovadas na Câmara de Verea-
dores de Portela. Foi o assunto mais comentado no final de semana. A pressão foi tanta que vereadores foram obriga-
dos e se pronunciar e justificar a decisão tomada na casa. A notícia forçou eles a fazerem o que deveria ser rotina.  
A sessão ocorreu na segunda-feira. O JP circulou na sexta e sábado, e foi somente quando saiu no jornal que o 
povo se atentou para o que acontecera e graças a isso,  a população se mobilizou e o prefeito vetou as matérias.  
Neste caso o jornalismo cumpriu a sua função e deu ao público informações suficientes para eles 
decidirem e cobrarem de seus representantes. Isso é jornalismo. Essa é a função do jornalista.  
Goste ou não, o jornalismo ainda é importante e mais do que isso, ele ainda é necessário.
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***Dizem por aí que um veterano 
político prometeu, em um momen-
to de euforia,  que daria o c. na pra-
ça se a situação perdesse a eleição... 
***Deve ser por isso que tem um 
monte de gente passeando de carro 
nos fins de semana e olhando atenta-
mente pras praças... vai vê que o cara 
numa dessas cumpre o prometido... 
***Com a redução de secreta-
rias é de se esperar que o núme-
ro CCs seja menor neste mandato. 
***Dizem por aí que o novo secretá-
rio de Indústria e Comercial já teria vi-
sitado mais empresas que outros em 
um ano de secretariado... Vale conferir. 
***Em sessão fechada os vereadores man-
tiveram o veto do prefeito sobre as emen-
das polêmicas.

Um dia, Pedro queixou-se ao seu amigo: 
“Tenho tido muitas dores de cabeça. Acho 
que vou ao médico”.
Seu amigo disse:
 “Não faça isso. Há um compu-
tador na farmácia que pode diagnosticar 
qualquer coisa e é mais rápido e mais 
barato que um médico. Basta dizer qual 
o problema, colocar uma amostra da sua 
urina, e o computador faz o diagnóstico 
e diz o que você deve fazer. E só custa 
R$ 20,00.” 
Pedro não tinha nada a perder, então en-
cheu um frasco com sua urina e foi até a 
farmácia. Encontrou o computador, colo-
cou dentro a amostra e depositou os R$ 
20,00.
 O computador começou a fazer 
ruídos e várias luzes começaram a piscar. 
Após uma breve pausa, sai do computa-
dor um pequeno pedaço de papel que di-
zia:
 ‘Você tem enxaqueca. Você pre-
cisa cuidar melhor de si mesmo. Descan-

se mais, beba muita 
água e evite luzes for-
tes, estresse e tensão. 
Volte aqui em duas se-
manas.’
Durante as duas sema-
nas seguintes, Pedro 

pensou sobre como era incrível esta nova 
tecnologia e como ela iria mudar para 
sempre o curso da medicina, mas come-
çou a se perguntar se o computador pode-
ria ser enganado.
 Ele decidiu tentar algo diferente: 
misturou água da torneira, uma amostra 
de fezes do seu cão, e amostras de urina 
de sua esposa e filha. Para confundir ain-
da mais o computador, ainda acrescentou 
um pouco de óleo do seu carro.
 Ele voltou para a farmácia, lo-
calizou o computador, colocou a amostra 
dentro e depositou os R$ 20,00.
 Mais uma vez, disse ao compu-
tador que sofria de dores de cabeça. Pedro 
aguardou com curiosidade para ver o que 
o computador iria dizer sobre a estranha 
mistura.
 A máquina novamente fez os 
ruídos habituais, luzes piscavam, até que 
saiu a seguinte análise:
“A água da sua torneira tem muito cloro.
O seu cachorro está com micose.
Sua filha adolescente está grávida.
Sua esposa teve cinco amantes diferentes 
nos últimos seis meses.
Além disso, seu carro precisa de um novo 
radiador.
E você ainda não entende por que tem 
tanta dor de cabeça?”

***Quando entendimento é distor-
cido a gente se assusta das inten-
ções de quem distorce, né vereador. 
***A Província agendou a manifestação, 
solicitada em cima da hora, para a próxi-
mo espaço vago no jornalismo, mas mes-
mo assim o cara saiu mentindo nas redes 
sociais que lhe negaram espaço. Isso é 
feio, em especial para quem sonha alto. 
***Um simples retrato ao por do sol 
de garrafas deixadas no passeio da pra-
ça gerou dezenas de comentários no 
grupo “Retratos e Imagens de Portela” 
***Algumas manifestações de assombro, 
como se fosse uma raridade o flagrante. 
***Basta caminhar pelas ruas no domingo 
à tarte para se ver dezenas de copos plásti-
cos e garrafas quebradas, demostrando que 
nossos bêbados são mal-educados..kkkk

Repercussão da
Tribuna

Na semana que passou, uma entrevista 
do Programa Tribuna Popular, repercutiu 
muito na internet. Dezenas de blogs repro-
duziram o texto da conversa com o novo 
prefeito de Crissiumal. O fato dele assumir 
como colaborador do município, sem o re-
cebimento de salários, fez com que a maté-
ria viralizasse. 

Veto do Carboni
Necessariamente não foi uma iniciativa do 
atual prefeito, mas o fato dele ter vetado as 
emendas orçamentárias do legislativo deve 
ser vista como uma evidente demonstração 
de boa vontade do Clairton Carboni com 
a nova administração que assume em ja-
neiro. O pedido, que foi analisado ontem 
pelos vereadores, que havia sido proposto 
por ampla maioria da casa, em especial os 
edis de oposição ao próximo mandatário. 
A medida, que repercutiu muito na co-
munidade, retirava valores de várias se-
cretarias repassando para a possível cons-
trução de um prédio para o Legislativo. 

Doutor Kaingang
Na semana passada o índio Bruno Ferrei-
ra, natural da Terra Indígena do Guarita, 
em Tenente Portela , atualmente residindo 
em Iraí, defendeu a sua tese de doutorado 
na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Ele se tornou o primeiro Kaingang 
gaúcho e conseguir o título de doutor pela 
UFRGS. Na tese defendida ele narrou sua 
trajetória de vida desde a infância, adoles-
cência nas escolas da região, relatando a 
discriminação às vezes sofrida em função 
de sua origem. Bruno Ferreira, 53 anos, 
será um dos entrevistados no Programa Tri-
buna Popular da 100.7 FM, neste sábado.

Prestação de contas
O prefeito Clairton Carboni, que em perí-
odos descontínuos, administrou Tenente 
Portela por duas vezes, será um dos entre-
vistados do programa Tribuna Popular da 
Rádio Província. Carboni deverá aproveitar 
a oportunidade para apresentar um balanço 
deste seu último mandato. Entre outras coi-
sas deverá revelar a quantia de recursos que 
a sua administração deixa para a próxima e 
projetos em andamento.

O nosso lixo deixado nas praças...
Andar pelas praças no final 
de tarde de domingo é uma 
oportunidade de se deparar 
com restos de festa de toda 
ordem. Na praça Brasília são 
garrafas de cachaça vazias 
com bitucas de cigarro no 
entorno. Na praça do Chalé 
garrafas descartáveis de cer-
veja, inteiras e quebradas. 
Na praça da Igreja litros de 
energéticos e bebidas desti-
ladas com algumas pontas 
de baseado nas proximida-
des. Lixo para todo gosto. 
Na semana que passou foi 
postada uma fotografia des-
tes descasos em uma rede 
social. A repercussão foi 
imensa, surgiram críticas de 
gente que acha que este comportamento 
antissocial não deveria ser exposto e houve 
até quem achou que ou invés de registrar 
o autor da postagem teria que recolher o 

lixo dos outros. Isto prova que ainda esta-
mos longe de ter uma consciência coletiva 
em relação ao ambiente de todos. Que falta 
muita civilidade em uma cidade tão peque-
na como a nossa.
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Segurança

Secretaria da Segurança 
Pública registra queda de 
55% nos feminicídios no 

Rio Grande do Sul

Pelo sétimo mês consecuti-
vo, o Rio Grande do Sul teve 
um número menor de mulheres 
assassinadas por motivos de gê-
nero do que em igual período do 
ano passado. O número de fe-
minicídios em novembro ficou 
em cinco casos contra 11 ocor-
rências em 2019, significando 
uma queda de 55%. Trata-se 
também do menor índice total 
para o intervalo desde 2013. Os 
dados constam dos indicadores 
criminais divulgados na manhã 
desta quarta-feira pela Secreta-
ria da Segurança Pública (SSP).

O resultado aprofunda a re-
tração acumulada. Em 2019, a 
SSP registrou 90 feminicídios 
nos 11 meses a partir de janeiro. 
Agora em 2020, a soma redu-
ziu para 72 casos, uma redução 
de 20%, para o menor total no 
período desde 2014, que teve 
67 assassinatos motivados pelo 
gênero das vítimas.

Para a SSP, a sequência de 
reduções reflete a série de ações 
adotadas ao longo do ano pelos 
órgãos vinculados, como Po-
lícia Civil e Brigada Militar, 
além da mobilização integra-
da de todas as instituições que 
compõem a rede de proteção 
e fazem parte do Comitê Inte-
rinstitucional de Enfrentamento 
à Violência Contra a Mulher.

No dia 25 de novembro pas-
sado, na abertura dos 16 Dias 
de Ativismo pelo Fim da Vio-
lência Contra Mulher, o Comitê 
Interinstitucional de Enfren-
tamento à Violência Contra a 
Mulher deu início a um mutirão 
de acolhimento itinerante. O 
evento, que está passando por 
16 municípios do grupo de 23 
cidades priorizadas pelo pro-
grama RS Seguro, leva infor-

mações sobre a rede de prote-
ção e canais de denúncia, além 
da oferta de atendimentos e ser-
viços gratuitos.  

Ao longo de 2020, conforme 
a Divisão de Proteção e Aten-
dimento à Mulher (Dipam) da 
Polícia Civil, as 23 Delegacias 
Especializadas no Atendimento 
à Mulher (DEAMs) do Estado 
já remeteram cerca de 34 mil 
procedimentos de violência do-
méstica ao Poder Judiciário e 
efetuaram mais de 500 prisões 
de agressores.

Pelas Patrulhas Maria da Pe-
nha da Brigada Militar, além da 
ampliação em 135% no número 
de municípios atendidos, pas-
sando de 46 no início de 2019 
para os atuais 108, foram rea-
lizadas até o final do mês pas-
sado 39.654 visitas a mulheres 
amparadas por medidas proteti-
vas de urgência resultando em 
144 prisões de agressores por 
descumprimento da ordem se 
manterem afastados.

Além dos feminicídios, os 
outros quatro indicadores de 
violência contra a mulher mo-
nitorados pela SSP apresenta-
ram queda em novembro, na 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. As reduções 
foram de 9,5% nas ameaças, de 
11,9% nas lesões corporais, de 
1,3% nos estupros, e de 28,2% 
nas tentativas de feminicídio. 
Na comparação das somas de 
ocorrências entre janeiro e no-
vembro deste ano com o an-
terior, as retrações foram de 
11,8% entre as ameaças, de 
9,5% nas lesões corporais e de 
3,1% nas tentativas de femini-
cídio. Nos estupros, apesar da 
queda no 11º mês, o acumulado 
ainda mantém alta de 6,3%.

São 72 casos registrados no estado

Alina Souza / CP

Politica

Vereadores mantém vetos a emendas que 
geraram polêmicas em Tenente Portela

Em sessão realizada na noite 
desta quinta-feira, 10, na Câmara 
de Tenente Portela, os vereado-
res mantivaram o veto do prefei-
to Clairton Carboni as emendas 
ao Projeto de Lei do Executivo 
nº 062/2020, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Tenente Portela 
para o Exercício Financeiro de 
2021. 

Em uma das emendas os ve-
readores retiravam R$ 188 mil 
das demais secretarias para ser 
destinado para a secertaria do 
índio e mais R$ 1 milhão que se-
ria destinado para o orçamento 
da Câmara de Vereadores com 
a justificativa de construção de 
uma sede própria para lesgilati-

vo local.
As duas emendas, em es-

pecial a que transferia recursos 
para o orçamento da Câmara, 
gerou grande polêmica no mun-
cípio na última semana, após 
uma matéria do Jornal Provín-
cia, que trouxe a publico a infor-
mação.

Com a informação ganhou 
grande repercurssão nas redes 
sociais e obrigou os vereadores 
a se justificarem sobre o assun-
to, sendo que o prefeito de Te-
nente Clairton  Carboni vetou 
as emendas, justificando que o 
mesmo estava irregular, já que 
o valor ultrapassava os 7% do 
orçamento destinado a Câmara e 
comprometiam os valores fixa-

dos da saúde, (15%) e educação 
(25%).

Com o veto em mãos os vere-
adores, por unanimidade decidi-
ram pela manutenção dos vetos.

A sessão desta quinta-feira 
ocorreu sem a presença de pú-
blico. Segundo o presidente em 
exercicio Tiago Fuck, a decisão 
ocorreu em virtude do fato de 
que o presidente da casa testou 
positivo para a Covid-19, a sua 
suplente, Luisa Barth, também e 
o vereador Luis Claudir, estava 
com sintomas e por isso estava 
em isolamento domiciliar.

A sessão da próxima segun-
da-feira está mantida, mas sobre 
a presença de público será deci-
dido posteriormente.
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Poder Legislativo aprova orçamento de 
Coronel Bicaco para o exercício de 2021

Um dos textos aprovados 
por unanimidade na sessão 
ordinária da segunda-feira 
(07/12), na Câmara de Verea-
dores de Coronel Bicaco, refe-
re-se ao orçamento municipal 
para o exercício de 2021. O va-
lor total é de R$ 32.120.295,73.

Antes de ser apreciado em 
plenário, o Projeto de Lei nº 
086/2020 foi analisado e rece-
beu parecer favorável da Co-
missão de Finanças e Orçamen-
tos do Poder Legislativo.

Durante a apreciação da ma-
téria, o vereador João Francis-
co Marques Brasil (PDT) frisou 
que o montante previsto para 
2021 é praticamente idêntico 
ao do atual exercício financei-
ro. — Houve o congelamento 
das despesas, por isso, os nú-
meros ficaram quase os mes-

mos — destacou o pedetista.
O vereador Lucas Santos da 

Cruz (PDT), que integra a Co-
missão de Finanças e Orçamen-
tos, também ressaltou a seme-
lhança dos valores relativos aos 
anos de 2020 e 2021 devido à 
proibição do aumento de despe-
sas. — Nos reunimos para ana-
lisar o orçamento do próximo 
ano e não encontramos nenhu-
ma anormalidade — acrescen-
tou o edil.

Com percentuais de inves-
timento preconizados na Cons-
tituição Federal, as áreas da 
educação e da saúde lideram, 
respectivamente, a lista das 
maiores dotações. Somando-
-se à Secretaria Municipal de 
Obras, Viação e Urbanismo, os 
três setores irão absorver quase 
59% do orçamento do próximo 
ano.

Dotações previstas para 
2021:

- Câmara Municipal de Vereadores: 
R$ 1.530.000,00;
- Gabinete do Prefeito: R$ 
651.200,00;
- Secretaria Municipal da Adminis-
tração: R$ 3.823.226,48;
- Secretaria Municipal da Fazenda: 
R$ 862.200,00;
- Secretaria Municipal de 
Obras, Viação e Urbanismo: R$ 
5.019.764,01;
- Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Desporto: R$ 
7.636.270,12;
- Secretaria Municipal da Saúde: 
R$ 6.201.515,12;
- Secretaria Municipal da Agri-
cultura: R$ 514.450,00;
- Secretaria Municipal do Trabal-
ho, da Habitação e da Assistência 
Social: R$ 1.597.320,00;
- Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Meio Ambiente: R$ 
249.450,00;
- Fundo de Aposentadoria do Servi-
dor: R$ 3.805.000,00;
- Secretaria Municipal da Indús-
tria, Comércio e Turismo: R$ 
229.900,00.

Governo do Estado reativa e implementa 
mais 190 leitos de UTI

Diante do aumento da curva 
de casos de Covid-19 no Rio 
Grande do Sul, a Secretaria 
Estadual da Saúde (SES) está 
mobilizada na reativação e im-
plementação de novos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Ainda em dezembro, a 
rede pública passa a contar com 
mais 190 vagas distribuídas em 
hospitais das sete macrorregi-
ões do Estado.

A chefe da SES, Arita Berg-
mann, lembrou que, desde o 
início da pandemia, o Estado 
mais que dobrou a capacidade 
de leitos de UTI, com amplia-
ção de 102% no número de 
vagas. Em março deste ano, a 
rede hospitalar gaúcha contava 
com 933 leitos de UTI adulto. 
Desde então, este número foi 
ampliado com 951 novas vagas, 
chegando a 1.884 leitos na rede 
pública hospitalar. Com os no-
vos leitos que devem entrar em 
funcionamento em dezembro, o 
aumento na capacidade instala-
da chega a 113%.

Para equipar os hospitais 
gaúchos, a SES comprou con-
juntos de 230 respiradores e 
monitores por meio de pregão 
eletrônico, no valor de R$ 17 
milhões. Do Ministério da Saú-
de foram recebidos 853 equipa-
mentos. Também foi efetivada 
uma parceria com a GM e com 
o Instituto Cultural Floresta 

para o conserto de 161 apare-
lhos. Uma doação de 40 res-
piradores foi feita pelo projeto 
‘Todos pela Saúde’.

Conforme a diretora do 
Departamento de Assistên-
cia Hospitalar e Ambulatorial 
(DAHA), Lisiane Fagundes, a 
abertura de leitos é sempre uma 
ação conjunta da SES com as 
instituições hospitalares para 
que se consiga abranger a tota-
lidade dos critérios necessários 
para o atendimento qualificado 
e adequado da população.

Devido ao aumento cres-
cente de internações em UTIs, 

Lisiane Fagundes faz um ape-
lo à sociedade para adesão às 
medidas de prevenção ao con-
tágio como forma de proteger 
os profissionais da saúde que 
atuam nos hospitais. — Esta-
mos há cerca de nove meses 
trabalhando sem descanso e os 
nossos profissionais da linha de 
frente têm dado o seu máximo. 
O maior compromisso da popu-
lação com esses profissionais 
que estão há meses dedicando 
as suas vidas para salvar outras 
é ficar em casa, evitar aglome-
rações — disse a diretora do 
DAHA.

Ainda em dezembro, a rede pública passa a contar com mais 190 vagas 
distribuídas em hospitais das sete macrorregiões do Estado

Neusa Jerusalém/SES

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

31/2020. OBJETO: Contratação de serviços contínuos de acesso 
à internet via fibra óptica e contratação de serviços técnicos para 
manutenção dos microcomputadores do Município pelo período 
de 12 (doze) meses. JULGAMENTO: 24/12/2020 às 08h:30min. 
Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Infor-
mações: 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, 11/12/2020. 

CELSO JOSÉ DAL CERO, Prefeito Municipal

A partir 
de certa fase 
de envelhe-
cimento, o 
corpo vai per-
dendo seu ní-
vel metabóli-
co e fica cada 
vez mais difí-
cil fortalecer 
os músculos. 
Dessa for-
ma, entender 
como ganhar 
massa magra 
é importan-
te para man-
ter uma vida 
mais saudável 
e uma boa saúde óssea.

Com o processo de ganho cada vez mais difícil por conta do 
sedentarismo, da má alimentação e doenças crônicas, quem está 
prestes a entrar na terceira idade deve ficar atento à perda muscu-
lar e à redução da capacidade funcional.

Diretamente ligada ao metabolismo, essa perda muscular é 
uma redução do percentual de músculo distribuído no corpo.

Assim, a partir dos 50 anos, o exercício físico é a única opção 
de como ganhar massa magra.

Com o passar dos anos, a variação hormonal fisiológica é nor-
mal e pode gerar consequências, como a perda de músculos na 
composição corporal.

Em alguns casos, essa perda muscular está associada ao au-
mento de quedas, fraturas e internação hospitalar.

Pode chegar ao ponto de perder a força muscular, e perder a 
coordenação motora e autonomia.

Depois dos 30 anos, o organismo passa a produzir menos 
hormônios. A densidade muscular está relacionada com a taxa 
metabólica e quanto menor for essa densidade, menor deve ser o 
consumo de calorias.

Manter um treinamento de força após os 50 anos é fundamen-
tal para preservar a capacidade de realizar atividades rotineiras e 
manter um estilo de vida saudável.

O Trabalho de força dará um estimulo ao metabolismo e ao 
corpo, dando qualidade de vida à pessoa que está envelhecendo.

Mesmo que trabalho de força seja a atividade ideal para o 
ganho da massa magra, também é possível desenvolvê-la a partir 
de ginástica, pilates e treinamento funcional. O mais significativo 
é se manter ativo.

Mesmo depois dos 50, o organismo responde de forma exce-
lente aos estímulos dos exercícios, todas as estruturas, órgãos e 
sistemas ficam fortes, resistentes, eficientes e aptos , diminuindo 
a incidência de doenças, melhorando a qualidade e o tempo de 
vida.

Iniciar Exercício Físico aos 
50 Anos
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Não importa em qual cidade do Brasil você mora. Ao andar 
com seu carro pelas ruas, provavelmente já viu algum automóvel 
à sua frente com um adesivo orgulhosamente colado na lataria. 
É um retângulo com três faixas diagonais, amarela, vermelha e 
verde, e um brasão no meio. Está é a bandeira do Rio Grande do 
Sul. Os gaúchos estão por todo o país e gostam de ser identifica-
dos como tais.

     Este orgulho é característico de uma região com uma cultu-
ra própria tão forte que talvez até se sobreponha à nacional. Eles 
são primeiro gaúchos, depois brasileiros. Tanto que, em alguns 
casos, o adesivo pode ser um mapa do estado com os dizeres “O 
Rio Grande do Sul é o meu país”. Um desejo de que o estado 
da federação volte a ser uma república independente, como já 
aconteceu um dia.

     Apesar do orgulho regional, muitos gaúchos deixaram sua 
terra para colonizar e fazer fortuna em outros lugares do país. 
Eles são em grande número no Norte, no Centro Oeste e no Oeste 
do paraná.

      A cultura do Rio Grande do Sul é tão forte que acaba sendo 
generalizada como a cultura da região Sul em geral. Assim como 
para nós, da parte de baixo do país, o sotaque nordestino é igual 
ao dos baianos das novelas da Globo, para eles os paranaenses 
e catarinenses fala como os gaúchos de A Casa das Sete Mu-
lheres. A estereotipização dos personagens “étnicos” na Globo 
tem grande responsabilidade nisso, mas a representatividade da 
cultura gaúcha também 

     A força cultural e o espírito aventureiro destas pessoas que 
deixam suas cidades no Rio Grande do Sul para viver em outras 
partes do país resulta nesta necessidade de identificação mais ex-
plícita. Não é uma atitude só deles, mas acho que é mais forte 
entre os gaúchos, que se agrupam em CTGs (Centros de Tradi-
ções Gaúchas), colocam suas bandeirinhas nos carros e mantêm 
o sotaque intacto. O exílio faz com que os gaúchos sejam mais 
gaúchos fora de seu estado do que quando estão lá. E quem diz 
isso não sou eu.

     O mesmo espírito gregário que acompanha os gaúchos 
quando estão em outras cidades tem seu equivalente cultural. O 
CD é um exemplo. Quantas coletâneas de artistas agrupados por 
estado você conhece? Ou se conhece, quantas fazem tanto suces-
so? Também existem produtos literários reunindo gaúchos que 
apresentam ou divulgam sua obra para o restante do país. Tanto 
na música quanto na literatura, o agrupamento facilita o acesso a 
outros mercados, mas não acredito que o único motivo seja este. 
Uma reunião de bandas, escritores ou outros tipos de artistas gaú-
chos também se justifica pela forte cultura que os une.

     Um exemplo deste fenômeno é o simpático livro Contos 
de Bolso (2005). Foi publicado pela editora Casa verde, de Porto 
Alegre, criada para viabilizar a publicação da produção literária 
de alguns dos escritores que fazem parte da antologia. Iniciati-
vas como esta acontecem aos montes, mas neste caso você não 
precisa ter medo do resultado final. Os contos selecionados são 
enxutos na quantidade de palavras e frases, mas são repletos de 
talentos e significados.

     Se você tem os dois pés atrás com essas coletâneas pu-
blicadas por editoras e escritores “independentes”, talvez seja a 
oportunidade de derrubar o preconceito. Se lhe serve de incenti-
vo, ao lado 

de nomes desconhecidos estão autores que você já leu ou já 
ouviu seu amigo comentar: Luís Fernando Veríssimo, Daniel Pe-
lizzari, Cintia Moscovich, Marcelino Freire e por ai vai....

Lembrete: A Pandemia ainda não acabou, cuide-se, proteja 
quem você ama. Use máscara e siga os protocolos.

Até a próxima.

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Politica

Uma Breve reflexão 
Cultural Sobre Gaúchos

Eleito de Crissiumal abre mão do 
salário e vai ser prefeito voluntário

O prefeito eleito de Cris-
siumal, Marco Aurélio Nedel, 
Podemos, foi entrevistado pelo 
jornalista Jalmo Fornari no pro-
grama Tribuna Popular deste 
sábado, 05, onde falou sobre o 
trabalho que pretende realizar 
em frente do município.

O eleito aos 65 anos de ida-
de, Nedel é auditor da receita 
federal aposentado e por dez 
anos trabalhou de forma volun-
tária na área de gestão hospita-
lar. Ele também é empreende-
dor e instalou em Crissiumal, 
sua terra natal, o maior empre-
endimento privado da história 

do município, 
quando construiu 
uma Usina Hidre-
létrica no municí-
pio.

Umas das 
curiosidades em 
relação ao novo 
prefeito de Cris-
siumal é de que 
ele vai abrir mão 
do salário de pre-
feito e vai coman-
dar o executivo 
municipal de ma-
neira voluntária. 

Essa é a primeira vez na histó-
ria do município que um pre-
feito abre mão de receber seus 
vencimentos.

Nedel contou na entrevista 
que decidiu que não aceitaria 
o salário de prefeito, desde o 
primeiro momento em que se 
discutia a possibilidade de ser 
candidato a prefeito. Outro di-
ferencial apontado pelo prefeito 
eleito é que ele não coligou com 
nenhum partido e como nunca 
concorreu a nenhum cargo po-
lítico antes, traz para a admi-
nistração municipal uma forma 
diferente de fazer política.

Sobre o trabalho que preten-
de realizar em frente do execu-
tivo, ele é taxativo ao afirmar 
que ao final dos quatro anos vai 
entregar o município melhor do 
que ele está recebendo. Dentro 
das medidas que pretende ado-
tar, o prefeito eleito disse que 
vai trabalhar para que Crissiu-
mal tenha asfalto nos acessos 
que ainda não tem esse tipo de 
piso de transito. Ele explicou 
que atualmente a única ligação 
pavimentada do município é 
com Humaitá, mas em sua vi-
são para o crescimento do mu-
nicípio é preciso que se melho-
re os demais acessos.

Ele também ressaltou que 
Crissiumal tem um dos maiores 
territórios da região e que isso 
contribuí para que o município 
melhore seu setor produtivo e 
encontre novas matrizes produ-
tivas, já que atualmente a indús-
tria do município está limitada 
ao setor de calçados e móveis.

Nedel disse também que vai 
atrás de empresas para se insta-
larem no município o que vai 
gerar emprego e renda e terá o 
potencial de reverter a tendên-
cia de queda populacional.

Marco Aurélio Nedel, prefeito eleito de Crissiumal

Falta de leitos de UTI para Covid geram 
preocupação na região

Pandemia

A região já começa a re-
gistrar a falta de leitos de UTI 
para internar pacientes com Co-
vid-19 na região. A informação 
foi repassada pela coordena-
dora regional de saúde, Marly 
Vendruscolo em entrevista o 
jornalista Jalmo Fornari no pro-
grama Tribuna Popular deste 
sábado, 5.

Segundo a coordenadora na 

tarde daquele sábado não ha-
viam vagas nas três UTIs que 
atendem a região instaladas no 
Hospital Divina Providência de 
Frederico Westphalen, Santo 
Antônio de Tenente Portela e 
Caridade de Três Passos.

Vendruscolo chamou a aten-
ção também para a ocupação 
dos leitos de enfermaria desti-
nados ao Covid-19, com uma 
alta ocupação também neste fi-

nal de semana.
Marly voltou a conclamar 

que as pessoas ao apresentar 
o menor sintoma respiratório 
procure o médico. Ela alerta 
que as pessoas ficam procuran-
do e quando chegam no sistema 
de saúde já estão com quadro 
agravado e necessitam de leito, 
o que pode ser evitado se os pa-
cientes procurarem já no início 
dos sintomas.

Região passa a ser atendida pela 2ª 
Coordenadoria Regional de Saúde

Saúde

Marly Vendrusculo, che-
fe da Coordenadoria Regional 
de Saúde (CRS), com sede em 
Frederico Westphalen, partici-
pou do programa Tribuna Po-
pular da Rádio Província FM, 
no sábado (05/12), onde foi en-
trevistada pelo jornalista Jalmo 

Fornari. Ela informou que a 19ª 
CRS passa a se chamar 2ª Co-
ordenadoria Regional de Saú-
de, após a fusão da primeira e 
da segunda coordenadorias de 
Porto Alegre.

Com a fusão, aquelas duas 
coordenadorias foram absor-
vidas pela primeira e como a 
segunda ficou vaga, o Governo 

do Estado decidiu que a CRS de 
Frederico Westphalen se torna 
a 2ª. Conforme Marly Vendrus-
culo, na prática nada muda.

— A coordenadoria segue 
abrangendo o mesmo território 
e com a mesma estrutura, sen-
do que a mudança é somente 
na nomenclatura — garantiu a 
entrevistada.

Tribuna Popular
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Reunião define os primeiros detalhes da 
transição de governo em Tenente Portela

Nos últimos 16 anos a troca 
de comando no executivo mu-
nicipal de Tenente Portela não 
chegava a ser uma transição 
propriamente dita, uma vez que 
os mesmos partidos, PP e PDT, 
unidos, se intercalaram no poder. 
Em 2005 houve a transição de 
governo entre o PMDB da épo-
ca e o PP assumindo como pre-

feito Rubens Antonio Marroni 
Furini. Depois disso o mesmo 
grupo conseguiu manter uma 
hegemonia e assim seguir no co-
mando do paço municipal. Em 
2009 Clairton Carboni, PDT, as-
sumiu, 2012 foi a vez de Élido 
Balestrin, PP, e em 2017, o re-
torno de Clairton Carboni, PDT. 
No próximo dia 01, o PSDB 
assumirá o comando do muni-
cípio pela primeira vez na sua 

história. Rosemar Sala e Nide 
Balestrin, ambos integrantes 
do partido, serão responsá-
veis por comandar os rumos 
do município pelo decorrer 
dos próximos quatro anos. 
Junto com os novos mandatá-
rios, virão algumas caras novas, 
como o futuro secretário de In-
dústria, Comércio e Turismo, 
Leonardo Siqueira, que assume 

seu primeiro cargo político e 
Paulo Farias, futuro secretá-
rio de administração e plane-
jamento, que já foi candidato 
a vereador no município, mas 
estará pela primeira vez em um 
cargo dessa importância dentro 
da administração municipal. 
Outros serão velhos conhecidos 
da política portelense, como 
a vereadora Rosângela Forna-
ri, que sairá da Câmara direto 

para o comando da secretaria 
de assistência social. Ela  foi 
vereadora por dois mandatos 
em Tenente Portela e já ocu-
pou cargo em antigas adminis-
trações do MDB, no entanto, 
curiosamente, Rosângela as-
sume cargo de secretária em 
Tenente Portela, após romper 
e sair oficialmente do parti-
do. Hoje ela está sem partido. 

Outro velho 
conhecido é o 
ex-prefeito Éli-
do Balestrin, 
que é irmão do 
vice-prefeito 
eleito, Leôni-
das Balestrin, 
e do prefeito 
eleito da ci-
dade de Bra-
ga, Luis Car-
los Balestrin.  
Élido retorna 
para o cargo 
que lhe proje-
tou para uma 
c a n d i d a t u r a 
de prefeito. 
Ele foi secre-

tário de finanças no primeiro 
governo de Clairton Carbo-
ni e saiu de lá para a disputa 
pela prefeitura e garantindo-
-se quatro anos como prefeito. 
Os nomes dos demais secretá-
rios, serão anunciados em uma 
coletiva de imprensa, marca-
da para as 9 horas, da próxi-
ma terça-feira, 15, na casa do 
prefeito eleito Rosemar Sala. 
Sala também é uma grande 

novidade para a administra-
ção municipal. Ele até con-
correu em 2008, mas esse será 
seu primeiro mandato a fren-
te do executivo municipal. 
O PSDB até ocupou cargos nos 
governos de Élido Balestrin e 
Clairton  Carboni, mas Rose-
mar não esteve em nenhuma 
função, no entanto,  sua esposa, 
vereadora Salete Sala, foi secre-
tária de assistência social e  de 
finanças nos dois governos. Ela 
não se reelegeu para a câmara, 
mas deverá ter um papel im-
portante no próximo governo. 
Do outro lado, nomes que os 
portelenses acostumaram a 
ver em cargos de chefia no 
município deverão se des-
pedir no dia 31 deste mês.  
O casal Paulo e Adriana Mo-
rais, o presidente do PP, Er-
cilio Neckel a ex-vereadora 
Márcia Muller e Gilmar Car-
boni, são alguns dos nomes 
que deixam os cargos que co-
mandam nesta administração. 
Em 16 anos também esse será o 
primeiro período em que o ex-
-prefeito Rubens Antonio Mar-
roni Furini, terá sua influência 
diminuída no executivo munici-
pal, apesar de que, seu filho, Hei-
tor Furini, foi o vereador mais 
votado e estará representando a 
família no legislativo municipal. 
Um encontro na manhã de quar-
ta-feira (09/12), entre a equipe 
do prefeito eleito Rosemar Sala 
(PSDB) e representantes da atu-
al Administração Municipal, 
definiu os primeiros detalhes 

para o processo de transição de 
governo em Tenente Portela. 
Ficou acertado que a ges-
tão do prefeito Clairton Car-
boni (PDT) irá fornecer um 
relatório completo de todos 
os setores administrativos.  
O documento deverá ser en-
tregue no começo da próxi-
ma semana. Para facilitar esse 
trabalho, foram organizados 
dois grupos, um de cada lado. 
A comissão do prefeito eleito 
será dirigida por Élido Bales-
trin, que assumirá a Secretaria 
Municipal de Finanças a par-
tir de 1º de janeiro de 2021.  
Nesta etapa, a meta é debater 
assuntos inerentes ao período 
que antecede o início do man-
dato. A comissão da atual Admi-
nistração Municipal tem como 
coordenadora a assessora jurí-
dica, Simone de Moura Rosa. 
Os representantes de Rose-
mar Sala afirmaram que após 
o repasse das informações, 
serão programadas audiên-
cias individualizadas possi-
bilitando que a futura equipe 
tenha contato direto com os 
atuais secretários municipais. 
— A reunião de hoje foi muito 
positiva. O prefeito Carboni e o 
vice, Valdir Machado - que está 
respondendo interinamente pela 
chefia do Poder Executivo - fo-
ram extremamente receptivos. 
Saímos deste encontro convic-
tos que o processo de transição 
em Tenente Portela ocorrerá da 
melhor forma possível — desta-
cou Rosemar Sala.

Rosemar Sala e Nide Balestrin assumem no dia 01 de janeiro

Processo de transição começou nesta semana com reunião entre prefeito e vice com futuros mandatários

Fotos: Divulgação
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Fazer juntos 
por um Natal mais
solidário em 
Tenente Portela!

Doe brinquedos
em nossa agência 
e torne o Natal das 
crianças carentes do 
nosso município mais 
feliz.

A cada doação você 
recebe um enfeite para a 
sua árvore de Natal.

Pandemia

Redentora registra o 
quinto óbito decorrente do 

novo coronavírus

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) confirmou a quin-
ta morte de morador de Reden-
tora em virtude do coronavírus 
(Covid-19). A mulher de 92 
anos de idade estava interna-
da no Hospital Santo Antônio 
(HSA) de Tenente Portela e fa-
leceu no sábado (05/12).

Conforme o boletim epide-
miológico divulgado em 03 de 
dezembro, o município acumu-

la 303 diagnósticos positivos da 
doença desde o início da pande-
mia, dos quais, 252 pacientes já 
estão curados.

A publicação ainda revelava 
a existência de três redentoren-
ses hospitalizados por causa do 
novo coronavírus e 47 casos 
ativos. Outros 111 moradores 
apresentavam síndrome gripal 
e estavam orientados ao isola-
mento domiciliar.

Diones Roberto Becker

Conforme o boletim epidemiológico divulgado em 03 de dezembro, 
Redentora tinha 47 casos ativos do novo coronavírus

SAMU voltará a funcionar em 
Três Passos e região

SAMU SALVAR de Três 
Passos será reativado na pró-
xima sexta-feira, 11. Duas am-
bulâncias da prefeitura serão 
repassadas para o Hospital de 
Caridade, para que esse tenha a 
possibilidade de retornar com o 
programa de atendimento de so-
corro e emergência.  De acordo 
com projeto aprovado na Câma-
ra de Vereadores a cedência das 
ambulâncias será pelo prazo de 
10 anos.

Segundo o Hospital de Ca-
ridade, que será o responsável 
pela gestão do SAMU, o pro-
grama vai atender além de Três 
Passos, os municípios de  Bom 
Progresso, Esperança do Sul, 
Humaitá, Sede Nova e Tiraden-
tes do Sul.

De acordo com  publicação 
da Rádio Alto Uruguai, como 
a entrega das ambulâncias vai 
ocorrer oficialmente na sexta-
-feira, 11, o programa já poderá 
voltar a funcionar imediatamen-
te, uma vez que o Hospital de 
Caridade já está com a equipe 
montada para trabalhar no setor. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estava desativado na capital da Região Celeiro

Divulgação

Saúde
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Reflexões educacionais no contexto da 
pandemia (covid-19). Raqueline Rigo Janke

Ao final do ano de 2019 fomos surpreendidos pelos noticiários 
com informações sobre um novo vírus com potencial pandêmico, 
surgindo na província de Wuhuan na China. Naquele momento 
começavam os primeiros sintomas do que viria se tornar uma 
grande pandemia mundial que alterou completamente a ordem 
social vigente, instituindo novas formas de socialização e impac-
tando os diversos âmbitos da vida social.

Entre as práticas sociais adotadas pela população está o dis-
tanciamento Social e o uso das EPIs. A prática de distanciamento 
social surgiu com a crise espanhola de 1918 (SOARES, 2020) 
sendo considerada eficaz e, portanto, comparando-se ao atual 
momento, importante medida a ser adotada pela população no 
combate ao novo Coronavírus (FARIZA, 2020; LIMA, 2020).

Estudos demonstram que no Brasil, a situação começou a ga-
nhar contorno em 03 de fevereiro de 2020 com a publicação da 
Portaria Nº 188 editada pelo Ministério da Saúde que declarou 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, sendo que 
no dia 26 de fevereiro, tem-se o primeiro caso confirmado de 
paciente infectado no país (SENHORAS 2020).

A partir desse momento, instaura-se um clima de tensão em 
todo território nacional, com sucessivas notícias de casos confir-
mados se espalhando em diversos municípios brasileiros. Essa 
conjuntura atinge também a educação, provocando a suspensão 
das aulas presenciais na tentativa de combater o contágio da do-
ença, gerando indagações, incertezas e mudança repentina no sis-
tema educacional. 

A duração prolongada do confinamento, a falta de contato 
pessoal com os colegas e professores, o medo de ser infectado, a 
desestruturação familiar, a necessidade de dar conta dos conteú-
dos escolares, a falta de rotina, tornou os alunos menos ativos e 
com maior tendência ao adoecimento psíquico (stress, ansiedade 
e depressão). 

 Com certeza o percurso histórico que foi se desenhando 
no decorrer deste ano de 2020 obrigou-nos a mudar nossa forma 
de pensar a educação, os recursos digitais tornaram-se não uma 
opção e sim uma necessidade, aqueles que não dominavam to-
talmente estes recursos tiveram que se desafiar e em um curto 
espaço de tempo se adaptar as mudanças. 

Enfim, a experiência de estar vivendo a pandemia da CO-
VID-19 nos faz repensar muitas coisas, muitos modos de ensinar 
e aprender e mais uma vez nos dá a certeza de que a educação 
precisa ser pensada como um todo e que educadores e educandos, 
são capazes de se reinventar a cada dia.

Raqueline Rigo Janke 
Pedagoga/URI

Psicopedagoga/UCEFF
Mestre em Educação / URI

ArtigoPagamento do IPVA 2021 com 
desconto começa em 16 de 

dezembro no Rio Grande do Sul

A partir do dia 16 de dezem-
bro, proprietários de veículos do 
Rio Grande do Sul já podem pa-
gar o Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 
(IPVA) de 2021 com desconto. 
Pagar o tributo antecipado até 
30 de dezembro pode garantir 
ainda mais economia no bolso 
do cidadão, considerando o des-
conto de 3% pela antecipação e 
ainda ter o valor da Unidade de 
Padrão Fiscal (UPF/RS) nos pa-
tamares de 2020. Na virada do 
ano, há atualização do valor, es-
timado em 3,54%.

As vantagens podem ser ain-
da maiores para os proprietá-
rios de veículos que tiverem os 
descontos de Bom Motorista e 
Bom Cidadão. Pagando anteci-
padamente em dezembro e com 
a soma de todos os descontos 
máximos disponíveis, é possível 
obter redução de 25,05% sobre 
o valor total do IPVA. O total da 
frota no Rio Grande do Sul é de 
aproximadamente sete milhões 
de veículos, sendo 53,1% tribu-
táveis e 46,9% isentos. Entre as 
principais isenções estão veícu-
los com mais de 20 anos (cerca 
de 2,5 milhões de veículos) e 
veículos cujo valor do imposto 
é inferior a quatro UPFs (uma 
UPF vale R$ 20,30).

As alíquotas incidentes so-
bre o valor dos veículos perma-
necem as mesmas, sendo 3% 

para automóveis e camionetes, 
2% para motocicletas e 1% para 
caminhões, ônibus, micro-ôni-
bus e automóveis e camionetes 
para locação.

Para definir o valor do tri-
buto, é utilizado como base de 
cálculo o preço médio de mer-
cado. Para veículos novos, vale 
como referência o preço da nota 
fiscal. Em média, o valor do 
imposto em 2021 terá redução 
estimada em 4,6% (depreciação 
da frota) para os cerca de 3,8 
milhões de veículos tributáveis. 
O valor do tributo estará dispo-
nível para consulta antes de 16 
de dezembro, data de início do 
calendário de pagamento.

A expectativa da Secretaria 
Estadual da Fazenda é arreca-
dar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 
2021, valor que é repartido au-
tomaticamente 50% para o Es-
tado e 50% para o município do 
licenciamento do veículo. Pelas 
estimativas da Receita Estadu-
al, o período de pagamento an-
tecipado, até 30 de dezembro, 
deve representar arrecadação 
bruta de cerca de R$ 900 mi-
lhões.

Outra possibilidade de pa-
gamento do IPVA 2021 é o par-
celamento com desconto. Para 
isso, o proprietário do veículo 
precisa pagar a primeira par-
cela até 29 de janeiro, com 3% 
de desconto. As próximas duas 

serão em fevereiro, até o dia 26 
com redução de 2%, e março, 
até o dia 31 com desconto de 
1%. Nesses casos, os valores já 
estarão atualizados pela varia-
ção da UPF.

Além dos descontos pela 
antecipação, os proprietários 
que optarem pelo parcelamen-
to também podem obter os 
descontos de Bom Motorista e 
Bom Cidadão, se tiverem direi-
to.

Para fazer o parcelamento 
é obrigatório o pagamento em 
três vezes dentro dos prazos 
estipulados. Por exemplo, se o 
proprietário resolver parcelar 
em fevereiro o imposto não será 
mais possível. É imprescindível 
o pagamento da primeira parce-
la ainda dentro do mês de janei-
ro.

Além do pagamento anteci-
pado em dezembro ou a opção 
pelo parcelamento, também é 
possível pagar o IPVA anteci-
padamente e com desconto em 
uma única parcela no mês de 
janeiro (desconto de 3%), feve-
reiro (2%) ou março (1%).

O calendário final de paga-
mento do IPVA 2021 se encerra 
em abril, conforme o final da 
placa de cada veículo. No mês 
de abril, o proprietário do veí-
culo só contará com os descon-
tos de Bom Motorista e Bom 
Cidadão, se tiver.

Diones Roberto Becker

Total da frota no Rio Grande do Sul é de aproximadamente sete milhões de veículos, sendo 53,1% tributáveis e 46,9% isentos
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    Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de  DerrubadasVereadores de  Derrubadas
Escola de Redentora recebe recursos do 
Projeto Apoiar/Fundo Social da Sicredi
A Escola Municipal Maria 

Belmont Albert, por meio do 
CPM- Circulo de Pais e Mes-
tres, foi contemplada com o 
projeto “Revitalização do Es-
paço Lazer da Escola Munici-
pal Ensino Fundamental Maria 
Belmont Albert”, através de re-
cursos do Projeto Apoiar/Fundo 
Social 2020 da Sicredi Raizes 
RS/SC/MG com o valor de R$ 
5.975,00 (cinco mil novecentos 
e setenta e cinco reais) o qual 
foi destinado para a aquisição 
de um playground de madeira.

O objetivo da aquisição foi 
tornar o espaço de lazer mais 
atraente e divertido, pois o ato 
de brincar é um momento de 
desenvolvimento da criança, 
onde ela aprende, organiza suas 

emoções e amplia suas relações 
sociais.

A Direção, professores, fun-
cionários e CPM agradecem a 
oportunidade concedida a todas 

as entidades em participar deste 
projeto, ressaltando a impor-
tância do mesmo em atender as 
ações sociais de interesse cole-
tivo

O valor de R$ 5.975,00 foi usado na revitalização do espaço de lazer

Divulgação

Carne bovina tem alta de 9,36% em novembro
Economia

O preço da carne bovina está 
mais salgado. Entre outubro e 
novembro, o valor do alimento 
teve alta de 9,36%. O acrésci-
mo foi divulgado nesta semana 
pelo Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), no seu 
levantamento mensal dos pre-
ços de alimentos que compõem 
a cesta básica. A carne, que já 
havia subido 1,66% na pesquisa 
do mês passado, soma uma alta 
de 7,48% só neste ano. Nos úl-
timos 12 meses, o acumulado é 
de 30,87% – isso significa que, 
se um quilo de qualquer corte 
estivesse custando R$ 15 em 
novembro do ano passado, ago-
ra, o valor já está na casa dos 
R$ 20.

Apesar de ter apresentado 
uma alta de pouco menos de 

10%, o alimento perde para 
outro item indispensável na co-
zinha, a batata. Esta sim, teve 
uma alta de assustar o bolso: 
43,96%. E o pior é que o produ-
to já vinha de uma elevação no 
preço de 38,46% registrada no 
mês passado. No ano, conforme 
o Dieese, o tubérculo já soma 
76,85% de alta. E nos últimos 
12 meses, o índice salta para 
91,46%. 

Na esteira das altas, ainda 
aparecem o óleo de soja, que su-
biu 7,59% na comparação entre 
outubro e novembro. O produto 
é o que registra maior alta tanto 
no acumulado só deste ano – 
116,70% –, quanto na soma dos 
últimos 12 meses 122,82%. To-
mate, açúcar, banana, feijão, ar-
roz e a farinha de trigo também 
estiveram entre os que apresen-

taram elevação de valor.
Do outro lado, quatro itens 

considerados parte da alimenta-
ção básica das famílias brasilei-
ras tiveram queda de preço. O 
destaque fica por conta do leite, 
que reduziu 3,21%, seguindo o 
ritmo do mês passado, quando 
já tinha caído 2,37%. Café, pão 
e manteiga completam a mesa 
dos que itens que ficaram mais 
baratos em novembro.

Conforme o levantamento, 
a cesta básica da Capital está 
custando R$ 617,03. É a tercei-
ra mais cara do país entre as 17 
capitais pesquisadas, atrás ape-
nas de São Paulo – R$ 629,18 
– e Rio de Janeiro – R$ 629,63. 
O valor mais baixo do levanta-
mento foi o de Aracaju, onde o 
conjunto de alimentos sai por 
R$ 451,32.

No dia sete de dezembro de dois mil e 
vinte, às dezenove horas, reuniu-se a Câma-
ra Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob a Presidên-
cia do Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão também contou com 
a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIA-
NO CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS AN-
TÔNIO GEROLDINI, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, ADELINO 
MACHADO VASCONCELLOS e OSMAR VON MÜLLER, 
bem como com a ausência do Vereador ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vota-
ção a ATA Nº 038/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 23 
de novembro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
039/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 30 de novembro 
de 2020, às 19 horas. 

Não havendo Vereadores inscritos para apresentação de RE-
QUERIMENTOS, de imediato o Presidente passou ao espaço da 
ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias 
para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 031/2020: que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Derrubadas para o exercício financeiro 
de 2021. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 033/2020: que Abre crédito especial por 
excesso de arrecadação no orçamento do Município e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Havia inscrito neste espaço o 
Vereador Cristiano Carvalho o qual se manifestou sobre diversos 
assuntos de interesse público.

Brasil promete neutralizar 
emissões de gases estufa 

até 2060
A nova meta do Brasil no 

Acordo de Paris, a chamada 
Contribuição Nacional Deter-
minada (NDC, da sigla em in-
glês), será a neutralidade nas 
emissões de gases do efeito 
estufa até 2060. O anúncio foi 
feito na noite desta terça-feira 
pelo Ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles.  

“A nossa contribuição na-
cional determinada a ser apre-
sentada, agora que aprovada 
pelo governo brasileiro, reafir-
mando os nossos compromis-
sos, colocando o compromisso 
brasileiro com a neutralidade 
de emissões até 2060. E desta-
cando também a possibilidade 
de este prazo ser reduzido caso 
sejam implementados os meca-
nismos de mercado previstos 
no Acordo de Paris”, afirmou 
Salles após reunião do Comitê 
Interministerial sobre Mudança 
do Clima, no Palácio do Planal-
to.

O ministro estava acompa-
nhado dos ministros Ernesto 
Araújo (Relações Exteriores), 
Teresa Cristina (Agricultura) e 
Marcos Pontes (Ciência e Tec-

nologia), que fazem parte do 
comitê. Os detalhes da nova 
meta brasileira, aprovada por 
unanimidade entre os ministros, 
serão informados em um comu-
nicado oficial a ser emitido pelo 
Itamaraty nesta quarta-feira (9).

Neutralizar a emissão de 
gases de efeito estufa, segun-
do o Acordo de Paris, significa 
mudar a matriz energética para 
fontes sustentáveis que não de-
pendem de queima de combus-
tíveis fósseis e que façam com 
que o clima não exceda a média 
atual em 1.5 grau Celsius (esti-
mativa agressiva) ou 2.0 graus 
Celsius (estimativa conserva-
dora).

Trata-se de uma mudança 
na economia, eliminando com-
bustíveis fósseis e outras fontes 
de emissões de gás carbônico 
onde for possível nos setores de 
transporte, geração de energia e 
na indústria. Para outras fontes, 
a cada tonelada de gás carbôni-
co emitida, uma tonelada deve 
ser compensada com medidas 
de proteção climática, com o 
plantio de árvores, por exem-
plo.
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Natal

Politica

Sicredi de Tenente 
Portela realiza Árvore 

da Cooperação

A agência da Sicredi Raízes 
RS/SC/MG de Tenente Portela 
está realizando a campanha Ár-
vore da Cooperação, com obje-
tivo de tornar o Natal deste ano 

diferente e mais soli-
dário. A agência conta 
com decoração natali-
na interna e arrecada 
brinquedos, que serão 
doados para crianças 
carentes do município.  

De acordo com o 
gerente da agência, 
Ricardo Enderle, “os 
enfeites natalinos da 
nossa árvore são pro-
duzidos em MDF, 
com palavras que 
representam o espí-
rito de natal ou com 
o cata-vento, que é 
símbolo do Sicredi e 
do cooperativismo. 
Ao doar o brinquedo, 
o associado leva um 
desses enfeites para a 
sua casa, para colocar 

na sua árvore”. Desta forma, ele 
recebe uma representação de 
sua essência cooperativista. 

A Árvore da Cooperação co-

meçou a ser desenvolvida em 
2018 por alguns municípios de 
atuação da Sicredi Raízes. O 
objetivo da ação é atender enti-
dades locais com a arrecadação 
de itens que auxiliem a comuni-
dade que ela atende. 

 “A árvore representa alguns 
dos pilares do cooperativismo, 
que são a união, a solidarieda-
de e o voluntariado. Ao mesmo 
tempo em que a nossa ação vai 
fazer o Natal das crianças mais 
feliz, também dará maior sim-
bolismo e gratificação às pes-
soas que doarem”, enfatiza Ri-
cardo.

A agência fará a entrega 
dos brinquedos ao Consulado 
Gremista no município, que re-
alizará a distribuição entre as 
crianças carentes de Tenente 
Portela. Quem quiser contribuir 
com a campanha pode procura 
uma das agências do Sicredi e 
troque os brinquedos pelo enfei-
te de natal.

O que são alimentos 
orgânicos?

Simplesmente afirmar que não foi aplicado agrotóxico não é 
suficiente para garantir que uma produção de frutas, cereais ou 
hortaliças seja orgânica. É preciso um longo e complexo proces-
so de cuidados com a terra, com rigorosa fiscalização de órgãos 
públicos, para colocar no mercado um produto com garantia de 
produção orgânica.

  Confira os 10 passos obrigatórios para se chegar a uma 
produção de alimentos orgânicos:

 1 - A terra não pode ter recebido qualquer tipo de aduba-
ção química (incluindo ureias e micronutrientes), muito menos 
aplicação de agrotóxicos, nos últimos cinco anos.

 2 – Fontes, córregos, açudes e banhados de toda a pro-
priedade devem estar com sua mata ciliar preservada, sem acesso 
de animais domésticos e pessoas.

 3 – A biodiversidade de toda a propriedade deve estar 
rigorosamente intacta. Não pode existir caça, pesca, queimadas e 
erosão.

 4 – Numa propriedade orgânica não pode ter animal do-
méstico aprisionado, como cães amarrados, galinhas fechadas ou 
terneiros confinados. Também não podem existir animais silves-
tres ou exóticos (como pássaros e macacos) em gaiolas ou mini-
zoológicos. O direito à vida e à liberdade de todos os seres deve 
ser rigorosamente respeitado.

 5 – Toda a propriedade deve ser cercada de mata nativa, e 
o local da plantação orgânica deve ter quebra-vento, que consiste 
em proteção vegetal para evitar que o vento leve agrotóxicos e 
pólen de plantas transgênicas às plantações orgânicas.

 6 – Se houver necessidade de adubação, esta deve ser ex-
clusivamente com adubos orgânicos autorizados pelo Ministério 
da Agricultura.

 7 – Se houver ataques de insetos ou fungos, pode haver 
tratamento, com produtos rigorosamente orgânicos autorizados 
pelo Ministério da Agricultura, mas apenas para repelir insetos e 
diminuir o ataque de fungos. As ervas daninhas devem ser con-
troladas apenas com capinas e roçadas.

 8 – Depois de preenchidos esses requisitos, inicia-se 
a fase de documentação oficial, com apresentação do Plano de 
Manejo Orgânico, com mais de uma centena de itens obrigató-
rios. Uma empresa credenciada pelo Ministério da Agricultura 
irá orientar o desenrolar desse procedimento, o que também pode 
ser feito por técnicos (agrônomos) autorizados, no caso em que a 
produção orgânica seja implementada através de uma cooperati-
va de produtores.

 9 – Depois de concluído o PMO, fiscais autorizados pelo 
Governo Federal (Ministério da Agricultura) realizam inspeção 
minuciosa na propriedade, podendo colher folhas de vegetais, ra-
ízes, frutos e solo para exames de laboratório, a fim de checar se 
as informações do PMO são verdadeiras, principalmente se não 
há adubos químicos e agrotóxicos na terra. Essa inspeção é feita 
anualmente, podendo ser de surpresa.  

 10 – Depois da aprovação do PMO e demais documen-
tos, é expedido o certificado de produção orgânica, com validade 
de um ano.

  No Brasil só há essa maneira de garantir que uma pro-
dução seja realmente orgânica. Do contrário, o consumidor pode 
estar ingerindo frutas, legumes e outros vegetais contaminados 
com venenos extremamente perigosos, como é o caso dos agro-
tóxicos usados indiscriminadamente nessas culturas. Pode estar 
ainda ingerindo outros produtos perigosos para a saúde, como 
adubos químicos, metais pesados, micronutrientes e ureias, que 
são habitualmente aplicados em todo o Brasil.

 Então você já sabe. Não basta o vendedor da feira ou do 
supermercado dizer que o produto é “sem veneno”; ele tem que 
mostrar o certificado de produção orgânica. Se ele não tiver esse 
documento, nunca acredite que o alimento é orgânico.   

Vereador cobra agilidade na construção 
dos canteiros centrais em Coronel Bicaco

O vereador Tito Lívio Najar 
Porto (MDB) apresentou, na 
sessão ordinária da segunda-
-feira (07/12), do Poder Legis-
lativo de Coronel Bicaco, um 
pedido de informação relativo 
ao prazo de execução da cons-
trução dos novos canteiros cen-
trais ao longo da Avenida Pre-
sidente Vargas. Ademais, ele 
reivindicou mais agilidade nas 
obras.

Segundo o emedebista, essa 
solicitação nasceu de conversas 
com empresários locais, pois 
muitos reclamaram da falta de 
sinalização ao longo da prin-
cipal via urbana e também nas 
imediações da Praça João Gou-
lart, que passa por revitalização 
total.

— Já conversei sobre o as-
sunto com o Poder Executivo 
e ainda com pessoas ligadas 
as obras na avenida e na pra-
ça, visando descobrir o prazo 
de conclusão — revelou o edil. 
Ele acrescentou que houveram 
inúmeras reclamações quanto 
à paralisação parcial dos traba-
lhos. — Sabemos que ocorreu 
uma reformulação no projeto 
— complementa Tito Lívio Na-
jar Porto.

O vereador reforçou que a 
ausência de sinalização ofere-
ce perigos para motoristas de 
veículos e pessoas que se loco-
movem a pé. — Sabemos que a 
falta de sinalização em obra pú-
blica contribui para acidentes e, 

caso isso aconteça, a responsa-
bilidade é do município — fri-
sou o emedebista.

Posto para apreciação do 
plenário, o pedido de informa-
ção foi aprovado por unanimi-
dade.

Clic Portela

Canteiros de Corornel Bicaco estão passando por reparos e reformas

Diones Roberto Becker



Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

CLICPORTELA.COM.BR
55 3551 1200

ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020
ANO XXXIV    Nº 1267  R$ 2,00

Leia Mais
Femincídios tem queda de 55% no 
Rio Grande do Sul
Vereadores de Coronel Bicaco aprova 
orçamento para o ano de 2021

Escola de Redentora recebe recursos de 
programa do Sicredi

04

05

06

08

Falta de leitos em UTI começa a gerar 
preocupação na região
Redentora registra quinto óbito em 
decorrência do Covid-19
SAMU volta a operar em Três Passos e 
muncípios e região 08

10

NESTA EDIÇÃO

Robinson 
dos Santos
Exercicíos 

fisícos a partir 
dos 50 anos

Ingrid 
Krabe
Uma breve 

reflexão sobre 
os Gaúchos

Percival 
Puggina

E s t a d o 
B r a s i l e i r o 
está grave-
mente enfer-
mo

O que são 
alimentos or-
gânicos

Nilson
Kasctin

11
Vereador cobra agilidade em constru-
ção de canteiros em Coornel Bicaco

1,6 mil produtores já pediram Proagro 
Mais pelas perdas no milho

Segundo a Emater, desde o 
final de outubro 1.646 comu-
nicados de perdas, via Proagro 
Mais, haviam entrado no siste-
ma da  instituição, responsável 
por parte das perícias no Estado. 
A maior parte das solicitações 
foi feita nas regionais de Fre-
derico Westphalen, Santa Rosa, 
Ijuí e Erechim. O responsável 
pela área de crédito rural dentro 
da Gerência Técnica da Ema-
ter, Célio Colle, em matéria do 
Correio do Povo, afirmou que a 
tendência é aumentar o número 
de comunicação de perdas, já 
que, mesmo com as chuvas dos 
últimos dias, os danos causados 

pela seca não conseguirão ser 
revertidos. 

Cerca de 600 acionamentos 
para amparo do Proagro Mais 
foram feitos na regional de San-
ta Rosa. Segundo o informativo 
conjuntural da Emater, a expec-
tativa atual de produtividade é 
de pouco mais de 44 sacas por 
hectare, uma redução de 68% 
do projetado inicialmente para 
as áreas destinadas aos grãos. 
Quanto às de silagem, a situ-
ação é ainda pior, com danos 
estimados em 70%. Na regio-
nal de Frederico Westphalen, 
se acredita que há uma perda 
média de 50% da produtividade 

previamente projetada em 133 
sacas por hectare. Muitas das 
lavouras periciadas foram libe-
radas para o aproveitamento da 
massa verde e para implantação 
de nova cultura, aproveitando 
ainda a janela de semeadura.

A matério do Correio do 
Povo também informa que o 
Rio Grande do Sul ultrapas-
sou a marca de 100 municípios 
em situação de emergência por 
conta da estiagem; 101 no to-
tal. Boa parte se concentra nas 
regiões Norte e Noroeste, onde 
há perdas irreversíveis nas la-
vouras de milho. Segundo o 
presidente da Associação dos 
Produtores de Milho (Apromi-
lho/RS), Ricardo Meneghetti, 
já dá para afirmar que há quebra 
expressiva da safra 2020/2021, 
pelo segundo ciclo consecuti-
vo. “Podemos dizer, tranquila-
mente, que temos prejuízos em 
cerca de 55% das lavouras já 
plantadas”, estima o dirigente. 
Segundo a Emater, nesta sema-
na, o plantio do grão alcançou 
85% da área estimada no Esta-
do.

A estiagem frustrou a expectativa de uma boa sofra de milho no estado

Noticias Agrícolas


