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Tivemos mais uma semana de bandeiras vermelhas na região. As autoridades estão preocupadas com os efeitos das festividades 
de final de ano, e fazem pedido para as pessoas não façam aglomerações e comemorem  a virada de ano apenas entre as pessoas que 
moram na mesma casa. O governo projeta a chegada da vacina para os dias entre 20 de janeiro e 15 de fevereiro.
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Em vídeo recente, falei sobre uma pandemia 
de ideias e ações de natureza totalitária que, nas-
cida no Ocidente, se volta contra a própria Civilização que lhe permitiu 
surgir. Opera como um vírus que acomete indiferentemente indivíduos 
e instituições, mediante – a analogia com a Covid-19 é adequada – uma 
espécie de spray que se difunde em todos os espaços do ambiente cultu-
ral. Afeta, prioritariamente, as estruturas psicológicas, os valores morais 
e a religiosidade das pessoas. É uma “desconstrução” individual e social 
que leva à perda de referências e à decadência.

Pensando sobre como escrever sobre isso em poucas linhas, lembrei-
-me do segundo parágrafo da Declaração de Independência dos Estados 
Unidos. Ali, em 4 de julho de 1776, os representantes das 13 colônias 
parecem falar conosco ao dizerem:

“Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que 
todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos di-
reitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura 
da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são insti-
tuídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento 
dos governados.”

Faz bem à alma ler essas palavras.
1º) Elas referem haver verdades evidentes por si mesmas. Aos olhos 

e ouvidos de hoje estão a dizer que relativizar tais verdades mediante 
comparações com sociedades primitivas, ou incivilizadas, ou não demo-
cráticas, destrói um dos fundamentos da ordem política e da civilização.

2º) Elas afirmam que todos os homens são criados iguais, mas não 
afirmam que uma sociedade deva ser igualitária.

3º) Elas proclamam que fomos criados, que há um Criador, e que so-
mos, por Ele, dotados de direitos inalienáveis, entre os quais os direitos 
à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Tais direitos, portanto, são 
naturais à pessoa humana. Não é o Estado, nem são os governos que os 
concedem, pois nascem conosco.

4º) Elas declaram que os governos são instituídos entre os homens 
para “assegurar” esses direitos. Assegurar não é conceder, não é autori-
zar, menos ainda é criar.

Governos não devem, portanto, ser instituídos entre os homens des-
conhecendo-lhes a origem e a dignidade que daí advém. Somos criados 
por Deus, não nascemos como pés de alface. Governanças globais não 
podem ser instituídas para controlar a humanidade inteira, dominar-lhe 
a linguagem, o pensamento e planejá-la em laboratório. Ninguém tem 
legitimidade para isso!

Infelizmente, ensina-se nas faculdades de ciências humanas e na 
maior parte dos cursos de Direito que não existe uma Lei Natural. Ne-
gam-se os princípios da Declaração de 1776. Aqueles princípios são re-
fugados porque são ditos mutáveis, porque podem ser objeto de “modu-
lação”. Ora, quando tais ideias ganham espaço no ordenamento jurídico 
de um país, passam a fazer vítimas, por vezes em massa. Genocídios 
evoluem daí. Campos de concentração e valas coletivas nascem daí.

Pondere. Pode a moral não afetar o Direito? Pode a inexistência de 
verdades evidentes por si mesmas ser a única verdade absoluta, ainda 
que desmentida por séculos de história? Pergunte a cubanos da Ilha se al-
gum direito lhes está sendo negado. Eles lhe dirão que sim, que o Estado 
os impede de serem livres. A norma jurídica ou o ato administrativo que 
os proíbe de portar um cartaz na via pública pedindo liberdade penaliza o 
exercício dessa liberdade. Não revoga, contudo, a Lei Natural e não cor-
responde a um “direito” do Estado.  E assim vão-se os direitos naturais, 
um após o outro, “como as pombas do pombal” até que só reste um corpo 
ao qual é negada até a vida do espírito.

Temos que apoiar quem vê isso e negar voto e poder a quem não vê.

UMA VACINA DO ANO 1776 
CONTRA O TOTALITARISMO

A Literatura infantil tem papel fundamental na formação e desenvolvimento da criança, pois, pro-
porciona a ela oportunidades de desenvolver a imaginação. É sabido que é através da leitura que forma-
mos cidadãos conscientes, com capacidade de opinar, interagir e refletir de forma crítica perante o meio 
na qual vive e participa. Assim, é necessário que logo cedo, nossos alunos sejam motivados, de forma 
de perceber a necessidade da leitura, desenvolvendo interesse ativo pela mesma. A escola é o principal 
meio capaz de estimular a realização da leitura, o que não deve afastar a ideia de que a família também 
precisa auxiliar os leitores iniciais, neste processo.

A leitura promove o prazer da descoberta, da satisfação, das necessidades dos alunos. Por isso a 
leitura é um conteúdo imprescindível que deve ser dominado pelo professor leitor que, muitas vezes, 
acaba por impor a execução de uma leitura mecânica e nada criativa, isso vai de contramão à necessi-
dade ao intuito de desenvolver na criança aptidões mentais e cognitivas criativas. De um modo geral, 
as crianças buscam diferentes tipos de leitura, sendo o que as difere, geralmente é a motivação á qual 
estarão submetidas.

Nos dias atuais, com tantos estímulos tecnológicos, e as crianças tendo acesso cada vez mais cedo 
ao mundo digital não se pode deixar de aproveitar e reestabelecer o contato com o físico da literatura 
infantil em sala de aula, na sua natureza ficcional, que aponta um conhecimento do mundo principal-
mente através de histórias, mexendo com a imaginação, aflorando as emoções importantes como a ale-
gria, tristeza, raiva, o medo, insegurança, a tranquilidade e tantas mais se misturam, levando a criança 
a viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em sua amplitude, significados e verdades 
que cada uma delas fez ou não brotar, sentir e enxergar com os olhos do imaginário.

A literatura infantil tem essa magia de transformar e sistematizar a realidade por meio da ficção, 
fazendo com que a criança se reconheça e se descubra com a relação a leitura. Música, poesia, cantigas 
de roda, histórias ouvidas e lidas das mais diferentes formas, preenchem a necessidade do sonho do 
desejo, da fantasia. A importância de abrir espaço para a literatura na sala de aula já no início da edu-
cação infantil permite um enriquecimento muito significativo, ampliando e aprimorando para a criança 
sua percepção do mundo e de si mesma. A interação de trazer histórias para as crianças desde cedo, 
exige que o professor, como leitor, se preocupe em ler com interesse, criando um ambiente agradável e 
convidativo, tanto na biblioteca como em sala de aula, ou ainda, em qualquer outro ambiente do espaço 
escolar.

Segundo Freire (1996, p.109), o professor como mediador desse ensino/aprendizado fica observan-
do e intervindo com as necessidades de cada aluno.

Contudo, vale ainda destacar que, na educação infantil, a criança começa os primeiros contatos com 
os livros e a literatura infantil. Quanto mais pudermos permitir o contato com a leitura e com o universo 
dos livros, percebendo essa importância, mais teremos de nos comprometer em dar a literatura infantil, 
nessa etapa do ensino, o tratamento que ela merece. Priorizando a ludicidade, a partilha, a escuta atenta 
dos interesses, as curiosidades das crianças, poderemos promover uma formação de leitores qualifica-
da, comprometida e sem dúvida, inesquecível.

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Maryneide Berghetti  Gross

Maryneide Berghetti  Gross
Professora Municipal de Derrubadas .

Graduada em  Pedagogia pela URI 

Depois da posse, o trabalho
Nesta sexta-feira ocorre a posse dos eleitos e reeleitos nos 

pleitos municipais. Os próximos dois anos, pelo menos, ten-
dem a ser bem difícil para os novos gestores e legisladores muni-
cipais. A crise de 2020, vai cobrar o seu preço e ele será salgado. 
Na gestão pública sempre vai haver falta de recursos, mas é nessa hora que se 
separa os bons dos maus, pois, enquanto os maus acham sonham com recur-
sos que não tem, os bons trabalham e fazem com o que está a sua disposição. 
Que os empossados tenham em mente que são servidores do 

povo e que foram eleitos não para serem autoridades, mas para serem lideranças. Que eles enten-
dam que não foram colocados nos seus respectivos cargos porque o povo os admira, mas, por-
que quer lhes admirar. Eles foram eleitos pela expectativa e não pela certeza e com isso em men-
te e com a consciência de que estão a serviço de suas comunidades, consigam fazer um bom trabalho. 
O Jornal Província será parceiro de todos na construção do desenvolvimento de nossa região e estará ao mesmo 
tempo, a disposição e de olho, pois nosso compromisso é com os eleitores e não com os eleitose por eles estare-
mos sempre vigilantes. Deus abençoe a todos e feliz 2021.
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Gestão

Redentora apresenta um dos melhores 
indíces de governança do estado

Redentora apresentou um dos me-
lhores desempenhos em Governança e 
Gestão no ano de 2020. Os dados foram 
confirmados e divulgados através do Con-
selho Federal de Administração e o Índi-
ce CFA de Governança Municipal, que 
mede a qualidade da gestão e capacidade 
de governança dos gestores municipais. 
A princesa da Região Celeiro, adminis-
trada pelo prefeito reeleito Nilson Paulo 
Costa e o vice Jaime Jung, conseguiu a 
terceira posição no estado, entre os mu-
nicípios com menos de 20 mil habitan-
tes e PIB percapita de até R$ 15.600,00. 
Lançado em 2016, o Índice CFA de Gover-
nança Municipal (IGM-CFA) foi criado 
com o intuito de auxiliar gestores públi-
cos a entender, através de dados consoli-
dados, quais seriam as possíveis oportu-
nidades de melhorias em seu Município. 
A estrutura do IGM/CFA é baseada 
na análise de dados brutos chama-
das de Variáveis, cuja média serve 
de base para a criação dos Indicado-
res. As médias dos indicadores criam 
as Dimensões e a média das dimen-
sões criam a nota geral do IGM/CFA. 
O IGM-CFA consiste em uma métri-
ca da governança pública nos municí-
pios brasileiros a partir de três dimen-
sões: Finanças, Gestão e Desempenho. 
Foi elaborado a partir de dados se-
cundários e considera áreas como 
saúde, educação, saneamento e meio 
ambiente, segurança pública, ges-
tão fiscal, transparência, recursos 
humanos, planejamento e outras. 
A partir da construção de extenso ban-
co de dados municipais, que foram ex-
traídos de bases públicas como STN, 
IBGE, PNUD e DATASUS, realizou-se 
priorização de indicadores e variáveis 
e, em seguida, por meio de tratamento 
estatístico, foi possível gerar um resul-
tado para cada dimensão e para o Índi-
ce. Assim como boa parte de suas fon-
tes, o IGM será atualizado anualmente. 
Nesse sentido, o Índice CFA de Gover-
nança Municipal se destaca e se diferencia 
de todos os demais índices já utilizados 
no contexto brasileiro para mensuração 

da performance municipal uma vez que 
contempla uma visão mais ampliada so-
bre as dimensões da governança públi-
ca, e em especial, sobre a relação entre a 
dimensões fiscal, gestão e desempenho. 
Dentro desses dados o município de Re-
dentora se consolidou na terceira colo-
cação do estado do Rio Grande do Sul 
com uma nota geral de 7,02 pontos, per-

dendo apenas para Ametista do Sul, com 
nota 8,54 e Porto Xavier com nota 70,3. 
Quando o assunto é gestão, Redentora 
teve a segunda melhor nota do estado em 
sua categoria com nota de 8,29. Na área 
de finanças o município também pontuou 
em segundo no estado com 7,15. Reden-
tora somente não foi segunda colocada 
porque ficou com nota mais baixa no 
quesito desempenho onde pontuou 5,61. 
Quando analisados todos os municí-
pios do Brasil, que têm menos de 20 
mil habitantes e PIB percapita menor 
R$ 15.600, Redentora está entre os 
50 melhores do país, na posição 47. 
Barra do Guarita está no mesmo gru-
po de Redentora, mas com nota geral 
de 5,59, finanças 5,01, gestão 6,02 e 
desempenho de 5,74, o município apa-
rece bem mais abaixo no ranking ocu-
pando a posição 634 no índice nacional. 
Os demais municípios da microrregião 
não estão no mesmo grupo de Redentora 
por terem população ou PIB diferente. 
Tenente Portela, por exemplo, está 
no grupo 2, que tem PIB acima de R$ 
15.600. O município ficou com nota de 
7,08, aparecendo na posição 94 do país 
e  23ª do estado do Rio Grande do Sul. 
Maior município na microrregião, Por-
tela apresentou em finanças, nota de  
6,90, em gestão teve 9,23, uma das me-

lhores do estado e em desempenho 5,11. 
Derrubadas, no mesmo grupo de Tenen-
te Portela teve uma pontuação geral de 
5,43. Vista Gaúcha 5,80 e Miraguaí 4,85. 
A construção do IGM/CFA 2020 e 
dos anos anteriores envolveu a ma-
nipulação de mais de 650.000 linhas 
de dados e manipulação de mais de 

dez bases diferentes. A construção 
do índice seguiu os seguintes passos: 
Seleção dos Indicadores: Através de aná-
lise estatística e consulta bibliográfica, 
foram definidos os indicadores que iriam 
compor o índice bem como suas variáveis. 
Extração dos Dados: Os dados fo-
ram extraídos de bases secundárias 
(DATASUS, IBGE, etc) e recebe-
ram tratamento de limpeza e ajustes 
nas chaves primárias (geralmente uti-
lizando o código IBGE) com intui-
to de relacionar as diversas tabelas. 
Definição dos Grupos: Os grupos fo-
ram criados com base em duas va-
riáveis: População e Pib per capi-
ta. Os cortes da população foram 
baseados na metodologia do IBGE; já 
os cortes do Pib per capita foram cria-
dos com base no conceito de mediana.  
Por meio da ética, competência, ino-
vação, valorização da profissão e par-
ticipação, o Sistema CFA/CRA busca 
promover a Ciência da Administração, 
valorizando as competências profissio-
nais, a sustentabilidade das organizações 
e o desenvolvimento do país.

“3ª no estado 
e entre os 50 
melhores do 

país”
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Pandemia

Tenente Portela se aproxima de 
600 recuperados de Covid-19

O boletim epidemiológi-
co divulgado na segunda-feira 
(28/12) revela que a quantidade 
de moradores de Tenente Porte-
la já recuperados do novo coro-
navírus alcança 583. O número 
de portelenses contaminados 
chega a 618, dos quais, nove 
faleceram em virtude de com-
plicações causadas pelo vírus.

Dados da Secretaria Muni-
cipal da Saúde e Saneamento 
(SMSS) mostram que 3.457 
pessoas fizeram o teste para 
detecção de Covid-19. Deste 
total, 2.850 tiveram o resultado 
descartado. No momento, são 
26 casos ativos da doença e três 
indivíduos aguardando o retor-

no dos exames laboratoriais.
Quatro domiciliados em 

Tenente Portela e com infec-
ção comprovada estão interna-

dos no Hospital Santo Antônio 
(HSA). São três pacientes na 
enfermaria e um na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI).

PREFEITURA DE VISTA GAÚCHA
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 176/2020
DATA: 28/12/2020
CONTRATADO: VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA
CNPJ: 37.049.917/0001-90
OBJETO: Ampliação da edificação destinada à terceira idade e ao 

grupo de artesanato
VALOR R$: 52.945,36

CONTRATO Nº 177/2020
DATA: 28/12/2020
CONTRATADO: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 

ME
CNPJ: 03.481.973/0001-88
OBJETO: Contratação de serviços contínuos de acesso à internet via 

fibra óptica pelo período de 12 meses
VALOR R$: 24.000,00

CONTRATO Nº 178/2020
DATA: 28/12/2020
CONTRATADO: RENERIO JOSE ROYER ME
CNPJ: 09.414.463/0001-74
OBJETO: Contratação de serviços técnicos para manutenção dos 

microcomputadores do Município pelo período de 12 (doze) meses
VALOR R$: 14.400,00

Quanto mais complexo ou complicado for um movimento de 
uma seqüência motora, maior será a importância das capacidades 
coordenativas.

Uma melhora na capacidade coordenativa de desempenho 
age de forma positiva, em diversos pontos, sobre a capacidade 
esportiva.

Precisão, economia e efetivação dos movimentos esportivos.
Uma boa coordenação de movimento permite completar mo-

vimentos iguais com um menor gasto de força e energia muscu-
lar, o que se mostra favorável quando mais tarde surge a fadiga. 
Exemplo: os ciclistas e nadadores não são acostumados a correr, 
o consumo de energia com um treinamento de corrida 2-3 sema-
nas (15-30 min diariamente), diminui em média 13%; depreen-
deu-se que o efeito do exercício deve-se exclusivamente a uma 
melhor coordenação, pelo fato de não ter havido alteração nos 
valores cardiopulmonares de desempenho.

Otimização do fluxo de movimentos. Principalmente nas dis-
ciplinas esportivas de expressividade, a harmonia da execução 
de movimentos leva a um aumento dos critérios dos valores esté-
ticos e, por conseguinte, a uma melhora imediata da capacidade 
esportiva.

Descarga do córtex cerebral. Um estereótipo automatizado, 
perfeitamente dominado de movimento, pode ser delegado a cen-
tros cerebrais inferiores, com isso, é possível ao esportista dirigir 
sua atenção a outros fatores relevantes à modalidade praticada.

Aumento da capacidade sensório-motora de aprendizagem. 
Quanto maior for o nível das capacidades coordenativas, mais 
rápido podem ser aprendidos novos e mais difíceis movimentos.

Profilaxia de acidentes e lesões. Quanto mais ágil, isto é, 
quanto melhor for à coordenação, mais fácil será para o espor-
tista, em situações inesperadas, reagir rápida e objetivamente, 
evitando quedas, colisões, etc.

Por fim, para se obter um melhor resultado do treinamento das 
capacidades coordenativas é preciso a idade sensível a esta capa-
cidade, ou seja, o período mais propicia para que esta capacidade 
seja desenvolvida com sucesso, além da exaustiva repetição dos 
movimentos específicos.

Importância da Coordenação 
Motora
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Milagre da vida

    “Aprendemos que, por pior que seja um problema ou situa-
ção, sempre existe uma saída.

    Aprendemos que é bobagem fugir das dificuldades. Mais 
cedo ou mais tarde, será preciso tirar as pedras do caminho para 
conseguir avançar.

    Aprendemos que perdemos tempo nos preocupando com 
fatos que muitas vezes só existem na nossa mente.

    Aprendemos que é necessário um dia de chuva para darmos 
valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol quei-
ma.

    Aprendemos que heróis não são aqueles que realizam obras 
notáveis, mas os que fizeram o que foi necessário e assumiram as 
consequências dos seus atos.

    Aprendemos que, não importa em quantos pedaços nosso 
coração está partido, o mundo não para  que nós o consertemos.

    Aprendemos que, ao invés de ficar esperando alguém nos 
trazer flores, é melhor plantar um jardim.

    Aprendemos que amar não significa transferir aos outros a 
responsabilidade de nos fazer felizes. Cabe a nós a tarefa de apos-
tar nos nossos talentos e realizar os nossos sonhos.

    Aprendemos que o que faz diferença não é o que temos na 
vida, mas QUEM nós temos. E que boa família são os amigos que 
escolhemos.

    Aprendemos que as pessoas mais queridas podem às vezes 
nos ferir. E talvez não nos amem tanto quanto nós gostaríamos, o 
que não significa que não amem muito, talvez seja o máximo que 
conseguem. Isso é o mais importante.

    Aprendemos que toda mudança inicia um ciclo de constru-
ção, se você não esquecer de deixar a porta aberta.

    Aprendemos que o tempo é precioso e não volta atrás. Por 
isso, não vale a pena resgatar o passado. O que vale a pena é cons-
truir o futuro. O nosso futuro ainda está por vir.

   
    Então aprendemos que devemos descruzar os braços e ven-

cer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.” Ao término 
desse ano, onde esperanças e metas são renovadas, que todas as 
áreas de nossas vidas sejam iluminadas pelas luzes das realiza-
ções positivas.

      Que quaisquer pensamentos de desesperança e atitudes de 
descréditos sejam banidos. Que tenhamos força e tranquilidade 
para enfrentar um novo ano que está por vir e que seja repleto 
de sentimentos de coragem, superação e justiça em cada um dos 
novos dias que nascerão

          Que 2021 venha repleto de amizades, alegrias e suces-
so! Desejo a todos um ano maravilhoso, e que o Tradicionalismo 
continue correndo em nossas veias com a mesma intensidade de 
sempre.

    Um forte abraço, e muito obrigada àqueles que fizeram 
parte da minha vida em 2021!   Nos vemos no próximo ano. Boas 
Festas a todos, e juízo”.

Mensagem de fim de 
Ano!

Equipe do SAMU faz parto 
dentro de ambulância

Na reta final do ano, nes-
ta quarta-feira, 30, dois aten-
dentes do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
de Tenente Portela passaram 
por momentos de emoção. 
Durante a manhã desta quarta-
-feira, por volta das 11 horas, o 
SAMU foi acionado para aten-
der uma ocorrência na Terra In-
dígena do Guarita, de uma mãe 
que estava em trabalho de parto. 
Se deslocaram para o local o 
motorista Gilberto  Amaral 
e a atendente Carine Pereira. 
Quando chegaram no local in-
dicado a mãe já estava em es-

tágio final de trabalho de parto. 
Os dois atendentes realizaram o 
procedimento na própria viatu-
ra, onde nasceu uma bela me-
nina. Após as medicações e o 
atendimento prévio, mãe e filha 
foram conduzidos pelos profis-
sionais para o Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela. 
Nossa reportagem conver-
sou com o “Beto do Samu”, 
que disse que nos seus 8 
anos de trabalho em Tenen-
te Portela nunca presenciara 
ou havia participado de um 
atendimento como o de hoje. 
O profissional se disse realiza-

do pelo fato dele e da colega te-
rem colaborado para trazer uma 
criança ao mundo, registrando 
um sentimento muita emoção. 
Acostumados com atendimen-
tos de resgastes em acidentes 
violentos que ocorrem na re-
gião, principalmente nesta épo-
ca do ano, onde os casos de aci-
dentes de trânsito aumentam, 
e acostumados a olhar a morte 
nos olhos em sua rotina de tra-
balho, hoje, pode se dizer, que 
o SAMU de Tenente Portela, 
pode uma maneira muito espe-
cial, contemplar cara a cara a 
vida.

Derrubadas confirma segunda 
morte por Covid-19

Pandemia

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Derrubadas confir-
mou o segundo óbito por Co-
vid-19 no município. Trata-se 
de um idoso de 74 anos, que fa-
leceu na semana passada, mas 
que teve o exame confirmando 
a doença divulgado nesta sema-
na.

Atualmente o município tem 
09 casos ativos da doença, mais 
11 pessoas sendo monitorados. 
Não nenhum morador de Der-
rubadas internado em hospital.

Desde o início da pandemia 
o município de Derrubadas já 
teve 105 casos confirmados da 
doença.

Atendentes realizaram o trabalho de parto dentro da ambulância do SAMU

Gilberto Amaral
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    Informativo
  Câmara Municipal de Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

Politica

SÍNTESE DA SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA REALIZADA NO DIA 28/12/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão 
Extraordinária, realizada no dia 28 de dezembro de 2020, com 
as seguintes presenças: Vereadores: NATANAEL DINIZ DE 
CAMPOS/MDB, ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, RO-
SANGELA MARIA FERRARI FORNARI, JOAO ANTONIO 
GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIA-
NE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SAN-
TOS/PDT. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a 
Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Ve-
readores e o público presente. Em seguida solicitou ao Secretário 
a leitura da convocação para a presente sessão. Logo após passou 
para discussão e votação dos projetos constantes na pauta:

Projetos discutidos e votados:
                                            
Projeto de Lei do Poder Executivo nº077/2020: Estima a re-

ceita e fixa a despesa do Município de Tenente Portela para o 
exercício de 2021 e dá outras providências. Aprovado por una-
nimidade.  

Projeto de Lei do Poder Executivo nº078/2020: Altera a reda-
ção do artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.709, de 18 de novembro 
de 2020, que inclui dispositivo no PPA, na LDO e LOA, autoriza 
abertura de crédito especial e dá outras providências. Aprovado 
por unanimidade.  

Decreto Legislativo n° 234-2020, que Acata parecer do Tribu-
nal de Contas do Estado e aprova contas da Administração Muni-
cipal de Tenente Portela – Exercício 2019.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 
28 de dezembro de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Le-
gislativo Municipal de Tenente Portela.

   

Câmara de Vereadores de 
Tenente Portela devolve R$ 380 

mil ao Poder Executivo
Na última sessão do ano, 

ocorrida na segunda-feira, 28, 
os vereadores de Tenente Por-
tela efetivaram a devolução de 
R$ 380 mil reais para o executi-
vo municipal. O cheque simbó-
lico foi entregue para o prefeito 
Clairton Carboni.

O presidente da Câmara, 
Natanael Diniz de Campos, in-
dicou ao prefeito que fossem 
repassados valores ao Hospital 
Santo Antônio de Tenente Por-
tela na quantia de R$350 mil e 
a Rádio Municipal de Tenente 
Portela R$ 30 mil.

O prefeito Carboni se com-
prometeu em deixar oficio para 
o futuro prefeito Rosemar Sala 

para que sejam destinados os 
recursos conforme indicação 
dos vereadores.

A entrega foi realizada na sessão desta segunda-feira

Divulgação

Transito

Seguro obrigatório não 
será cobrado em 2021

O Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) 
aprovou, em reunião extraordi-
nária realizada nesta terça-feira 
(29), que o seguro obrigatório 
DPVAT não precisará ser pago 
em 2021 e autorizou a contra-
tação de novo operador pela 
Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) em caráter 
emergencial e temporário. 

Em nota divulgada, a Susep 
afirmou que está empregando 
os “melhores esforços para via-
bilizar a contratação de pessoa 
jurídica, já na primeira semana 
de janeiro de 2021, com capa-
cidade técnica e operacional 
para assumir o DPVAT, garan-
tindo as indenizações previstas 
em lei para a população brasi-
leira”.

A Susep também destacou 
que o Tribunal de Contas da 
União (TCU) emitiu decisão 
cautelar, também nesta terça, 
determinando que a entidade e 
o CNSP adotem as providên-
cias necessárias para assegurar 
a continuidade da operacionali-
zação do seguro DPVAT.

No último dia 9, a diretoria 
da Susep havia aprovado a in-
dicação de prêmio zero para o 
DPVAT do próximo ano. A pro-
posta foi então encaminhada ao 
CNSP, que discutiu o tema nes-
ta terça.

A ideia de zerar o valor do 
prêmio poderia solucionar a 
inconsistência com a Segura-
dora Líder, que entende que as 
reservas excedentes como re-
cursos privados não devem ser 

devolvidas ao governo federal. 
A Susep e o Ministério Público 
Federal, no entanto, não con-
cordam com essa posição.

Em novembro do ano passa-
do, o seguro DPVAT chegou a 
ser extinto por uma medida pro-
visória editada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, mas o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deter-
minou a retomada da cobrança.

Em novembro deste ano, 
a Seguradora Líder, que é res-
ponsável pelo seguro obrigató-
rio, anunciou que iria se retirar 
da gestão do seguro a partir de 
1º de janeiro. Entre os motivos 
alegados, está a “baixa atrati-
vidade do produto no valor do 
prêmio (taxa paga pelo usuá-
rio), que teve sucessivas redu-
ções no tempo”.

A decisão foi divulgada nesta terça-feira e vale para todos os estados

O secretário-executivo do 
Ministério da Saúde, Elcio 
Franco, informou que o Mi-
nistério da Saúde trabalha com 
duas datas para iniciar a vacina-
ção no Brasil. 

— Na melhor hipótese, nós 
estaríamos começando a vaci-
nação a partir do dia 20 de ja-
neiro. Num prazo médio, entre 
20 de janeiro e 10 de fevereiro. 
E, no prazo mais longo, a partir 
de 10 de fevereiro — disse, em 
coletiva nesta terça-feira (29).

— Vai depender de logística 
e dos laboratórios estarem em 
dia com a Anvisa. Depende do 
laboratório fazer sua parte para 
que tenhamos certeza da eficá-
cia e não coloquemos a popula-

ção em risco — complementou 
o secretário de Vigilância em 
Saúde, Arnaldo Medeiros.

A entrevista coletiva come-
çou com a exposição de uma sé-
rie de números sobre o combate 
à covid-19. Elcio destacou que 
R$ 198,1 bilhões foram desti-
nados ao Ministério da Saúde 
em 2020 — R$ 133,9 bilhões 
previstos na Lei Orçamentária 
Anual mais R$ 64,2 bilhões de 
créditos extraordinários para o 
combate ao vírus.

Ainda confirmou que foram 
distribuídos 5,8 milhões de uni-
dades de cloroquina, 302 mil de 
hidroxicloroquina e 21 milhões 
do Oseltamivir. Os medicamen-
tos não têm comprovação cien-
tífica no combate à covid-19.

Ministério da Saúde diz 
que vacinação no Brasil 

pode começar entre 20 de 
janeiro e 10 de fevereiro
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Miraguaí: Pretinho define 
equipe de secretários

O Prefeito eleito de Mira-
guaí Valdelirio Preto da Silva, 
Pretinho e o vice-prefeito Leo-
nir Hardt, Neco, realizaram na 
última terça-feira, 29/12, uma 
reunião na Pizzaria Colpo no 
distrito de Tronqueiras, onde 
anunciaram os nomes que vão 
compor o secretaria do munici-
pal a partir do 01 de janeiro . 
   De acordo com  publicação 

da Rádio Planeta FM, Preti-
nho e Neco escolheram para a 
secretaria da Administração o 
professor Artur Hepp. Já para 
a Agricultura, Erno Fenske.  
A Assistência Social será co-
mandada por Mônica de Mou-
ra Rosa. Educação e Cultura 
terá como titular Maria Rosa 
Richter. Nas Finanças, Flá-
vio Venzo e nas Obras, Anildo 

Feller. Na Saúde a interinidade 
do vice-prefeito Neco. A se-
cretaria de Serviços Urbanos 
contará inicialmente com um 
interino a ser indicado pela 
nova Administração Municipal. 
 
No mês de março, serão nome-
ados os titulares das secretarias 
de Esportes, Paulinho Barbosa 
e na Habitação, Sandra Quinot.

Grupo foi anunciado durante reunião ocorrida na última terça-feira no interior de Miraguaí

Cartórios já podem 
autenticar documentos 

por meio digital
Os cartórios brasileiros já 

podem autenticar documentos 
por meio eletrônico. O novo ser-
viço possibilitará a certificação 
de cópias de forma online pelo 
site. 

A novidade vem para com-
plementar a digitalização de 
outros serviços que já estavam 
sendo prestados na plataforma 
de atos notoriais eletrônicos 
chamada e-Notoriado. Entre 
eles, assinaturas digitais de es-
crituras, procurações por video-
conferência, atas notariais e tes-
tamentos, bem como separações 
e divórcios extrajudiciais.

Segundo o Colégio Notarial 
do Brasil (CNB), órgão res-
ponsável por gerir o módulo da 
Central Notarial de Autentica-
ção Digital (Cenad), o novo re-
curso permite “a materialização 
e a desmaterialização” de auten-
ticações em diferentes cartórios. 
Dessa forma, torna mais rápido 
o envio do documento certifica-
do para pessoas ou órgãos, além 

de verificar de forma segura a 
autenticidade do arquivo digital.

A Cenad foi é o único meio 
nacional válido para a autentica-
ção digital de documentos. Para 
tanto, será necessária a apresen-
tação de um documento origi-
nalmente físico, junto a algum 
cartório de notas, para que ele 
seja digitalizado para, então, ser 
enviado para autenticação.

Segundo a presidente do 
CNB, Giselle Oliveira de Bar-
ros, o novo procedimento per-
mite ao usuário trabalhar com o 
documento eletrônico, mas com 
segurança jurídica.

“Após o documento ser au-
tenticado pela Cenad, ele pode 
ser enviado eletronicamente 
(email, whatsapp ou qualquer 
outra ferramenta) a órgãos pú-
blicos ou pessoas físicas e ju-
rídicas para a concretização de 
negócios, tendo o mesmo valor 
que o documento original, físico 
ou digital, apresentado pelo ci-
dadão”, informou.

PLANETA FM
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nos fez
cooperar.

sicredi.com.br | SAC - 0800 724 7220 - Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525 - Ouvidoria - 0800 646 2519

Repensamos, nos solidarizamos, 

adaptamos, humanizamos, 

colaboramos. Contem com a gente 

para fazer acontecer no ano que está 

chegando. Boas festas e um 2021  

de renovação para todos nós.

Em 2021, vamos
prosperar juntos.

Economia

Sicredi Raízes RS/SC/MG realiza 
pagamento ao Capital Social dos associados

Sicredi Raízes RS/SC/MG 
realizou na última semana o 
pagamento dos juros ao capital 
para seus associados. Mais de 
R$ 3 milhões foram distribu-
ídos entre os cerca de 60 mil 
associados da cooperativa, pro-
porcionalmente ao capital so-
cial investido de cada um.

O capital social é um gran-
de diferencial das cooperativas. 

Sendo um dos principais forma-
dores do patrimônio da mesma. 
Serve como uma alavancagem 
para as operações de crédito. 
Para se tornar um associado da 
cooperativa é preciso integra-
lizar capital. Isso faz com que 
cada um tenha papel de rele-
vância na solidez e desenvolvi-
mento da instituição. 

Cada associado da Raízes 
RS/SC/MG recebeu a remu-

neração de 2,74% a.a. sobre o 
saldo médio de capital social 
referente ao ano de 2020. Para 
consultar os recebimentos de 
juros ao capital, o associado 
deve consultar o extrato de 
sua conta capital. Isso pode ser 
feito via aplicativo do Sicredi, 
Internet Banking ou se preferir, 
o diretamente com o gerente 
de conta através do WhatsApp 
(51) 3358-4770.

Cada associado da Raízes RS/SC/MG recebeu a remuneração de 2,74% a.a. sobre o saldo médio de capital social 
referente ao ano de 2020

Edil cobra explicações 
quanto a falhas no serviço 

de telefonia móvel em 
Coronel Bicaco

Politica

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (21/12), o vereador 
Tito Lívio Najar Porto (MDB) 
sugeriu que a Administração 
Municipal solicite junto à em-
presa Vivo, reparos ou serviços 
de avaliação e manutenção do 
sinal de telefonia móvel em Co-
ronel Bicaco.

Conforme o texto da pro-
posição nº 065/2020, muitas 
vezes, existe ausência total de 
sinal para telefone celular, o 
que prejudica a população, o 
comércio e outras atividades 
que precisam, principalmente 

nestes tempos de 
pandemia e traba-
lho em casa, de ter 
um sinal constan-
te e forte de tele-
fonia móvel.

Além da em-
presa Vivo, o ve-
reador pediu que 
seja enviado ofí-

cio ainda ao Ministério Públi-
co. — A população de Coronel 
Bicaco está sendo prejudicada, 
porque paga a fatura ou o pla-
no e não tem a contra prestação 
do serviço — disse Tito Lívio 
Najar Porto. Ele acrescentou 
que muitas áreas rurais do mu-
nicípio também sofrem com o 
sinal inconstante para telefones 
celulares.

A proposição nº 065/2020 
foi aprovada por unanimidade 
no plenário da Câmara de Ve-
readores.

Diones Becker
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      2020: O ano do        Coronavírus
O ano de 2020 foi um ano complicado. Pandemia, cri-

se econômica, estiagem, nuvem de gafanhoto foram ape-
nas alguns dos fatores que marcaram esse ciclo, dife-
rente de todas as projeções que eram feitas até então.  
No início do ano o sentimento ainda era de expectativa e se 
começava com a estiagem, que já provocava estragos e que-
bra na produção em nossa região, também habitava a ex-
pectação em relação ao Parque Estadual do Turvo que vi-
nha recebendo público recorde desde o mês de dezembro. 
Enquanto a pandemia era notícia apenas no estrangeiro, 
por aqui a  grande preocupação era com a chuva, que ain-
da era pouca e causava estragos nas lavouras e plantações. 
Uma notícia que chamou a atenção ainda no início do 
ano foi a condenação de Valdonês Joaquim, que já esta-
va preso, e que além de ex-cacique, era também o verea-
dor mais votado nas últimas eleições em Tenente Portela.  
Em março uma notícia que já era esperada, mas que teria gran-
de reflexo no segundo semestre. O PSDB que tinha sido alia-
do de Carboni e Valdir em 2016 deixou o governo e anun-
ciou o nome de Rosemar Sala como pré-candidato a prefeito. 
Demorou, mas o coronavírus que já fazia vitimas no Bra-
sil, começou a ser registrado na região. Primeiro veio a 
preocupação que chegou antes dos casos e já trouxe con-
sigo a ameaça de fechamento do comércio, restrição de lo-
comoção e cancelamento de eventos e reuniões públicas. 
Os primeiros casos começaram a chegar, primeiro timida-
mente, mas logo em seguida com mais força e em pouco tem-
po a região já registrava um número elevadíssimo de caso. 
No mês de abril os prefeitos da região tomaram a medi-
da mais drástica de toda a pandemia. Decretaram o fe-
chamento do comércio. Duas semanas depois, quando os 
prefeitos decidiram pela volta, o governador determinou o fecha-
mento e assim, por quase um mês a economia regional ficou parada. 
Enquanto o Coronavírus se espalhava, os casos de Den-
gue também começaram a aparecer. Foram inúme-
ros confirmados, na maioria dos municípios da região. 
O uso de máscara passou a ser obrigatório e a briga pela reaber-
tura do comércio movimentou o país inteiro. Em Tenente Porte-
la, empresários chegaram a fazer carreata pelas ruas, que termi-
nou na frente da prefeitura cobrando o retorno das atividades. 
O comércio voltou a funcionar, mas com muitas restrições. Na 
região começaram a ser registrado os primeiro óbitos. O vírus 
aliado ao período de frio que começava, começou a deixar as 
suas marcas de maneira absolutamente drástica no país inteiro. 
As aulas foram suspensas ainda em março. Inicialmente se pensava 
em 30 dias, depois 45 e por fim já estava por prazo indeterminado, si-
tuação que persistiu no decorrer de todo o ano, uma vez que até o final 
do ano letivo as únicas aulas que ocorreram foram as não-presenciais. 
Se no início a ordem era que apenas os infectados usassem mas-
caras, a partir de maio ela passou a ser instrumento obrigatório 
para todas as pessoas. Primeiro com decretos municipais, de-
pois estadual e por fim através de leis estaduais e nacionais. 
Desde o começo da pandemia somente os mais assustados op-
tavam pelo assessório, agora, ela era marca presença em to-
dos os looks. E elas foram muitas. Coloridas, com estampas, 
de tecidos especiais, compradas nas lojas, farmácias, pela in-
ternet, além de um grupo de pessoas que aproveitou a oportu-
nidade para faturar algum com a demanda alta pelo produto. 
Como o vírus era algo novo ainda, muitas coisas diferentes aconte-
ceram e uma delas foram as barreiras sanitárias que passaram a mo-
nitorar a temperatura de todas as pessoas que entravam nas cidades. 
Em alguns locais do estado, prefeitos chegaram a decretar o fecha-
mento dos acessos de seus municípios, atitude que foi rapidamente 
reprendida pelo governador do estado e em alguns casos pela justiça. 
Outro assunto que foi amplamente discutido neste ano de 2020 foi 
a construção de uma ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga, 
sendo que para isso se iniciou o processo de federalização da RSC-
163, que vai de Tenente Portela a Barra do Guarita. Após a federa-
lização começa o pleiteamento pelas obras.
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Costumo passar a virada de ano com a família no sítio onde 
moramos, a cinco quilômetros do centro de Ijuí. Da varanda dá 
para escutar à meia noite o espocar infernal de bombas, rojões e 
foguetes por toda a cidade. Também dá para ver as luzes que an-
tecedem os estrondos e mostram a fumaça tóxica que inunda o ar 
já poluído da área urbana.

 Temos vários cães de grande porte, valentes, inteligentes 
e bem cuidados. Nossos guardas. Nossos amigos. Quando começa 
o bombardeio na cidade, todos se aproximam de nós com as ore-
lhas murchas, rabos entre as pernas e choramingando. O que eles 
sentem? Dor, muita dor. Porque os ouvidos dos cães não suportam 
sons muito altos, especialmente de tiros. Dizem os cientistas que 
um som de foguete ou rojão causa dor de cabeça atroz no animal. 
Tão forte como a dor de uma facada que traspassa o corpo.

 Os cães cheiram e ouvem infinitamente mais e melhor do 
que os humanos. Chegam a distinguir um cheiro a quilômetros de 
distância e também escu-
tam sons imperceptíveis 
para o ouvido humano. 
Por isso nossos cachor-
ros sofrem tanto mesmo a 
cinco quilômetros do tiro-
teio insano.

 Dá para imaginar 
então o tamanho do so-
frimento dos milhares de 
cães da cidade!

 Não compreendo como pode até mesmo gente estudada 
cometer tanta maldade contra seres indefesos, explodindo rojões 
às vezes a poucos metros do animalzinho que guarda com zelo 
seus bens e sua família. Não compreendo como as pessoas podem 
achar bonita uma comemoração com explosões de gases tóxicos e 
sons que destroem a vida dos bichinhos.

 Não compreendo como os vereadores e prefeitos permi-
tem essa prática repugnante. E me sinto revoltado quando vejo 
que certas prefeituras ainda patrocinam essa barbárie, queimando 
nisso o minguado dinheiro público que poderia ser empregado na 
compra de um presentinho de Natal para uma criança pobre.

 E não é só. Os estragos que o bombardeio da virada pro-
voca na vida planetária assumem proporções alarmantes, espe-
cialmente pelo alto volume do som das bombas modernas e pela 
diversidade de formas e cores das luzes dos fogos.

 Desatinados com o barulho dos tiros, os pássaros abando-
nam os poleiros nas árvores e voam desorientados, em velocidade 
muito superior ao normal. Cegos pelos clarões dos fogos, morrem 
ao chocar-se contra prédios, carros, árvores e outros obstáculos. 
E uma grande parte morre do coração em razão do estresse agudo 
que sofrem. A quem duvida, aconselho olhar bem para o chão no 
dia 1° de janeiro. Facilmente encontrará pássaros mortos ou mo-
ribundos.

 As aves que deixam os ninhos por causa do tiroteio da 
virada raramente voltam quando amanhece. E mesmo de nada 
adiantaria retornar aos ninhos, nesse caso, pois os ovos em perío-
do de choco goram em razão do som das explosões. Ainda criança 
ouvia isso de minha avó e de minha mãe. Ocorre que estrondos de 
rojões detonam a estrutura do ovo, rompendo células vivas.

 O pior é que essa tragédia para a vida das aves não ocorre 
só no local das explosões de fogos; se estende por quilômetros ao 
redor das cidades. Na última virada de ano, testemunhei o pavor 
dos canarinhos da terra, corujas, joões-de-barro, marrequinhas e 
sabiás, voando e gritando atordoados na escuridão. Isso a cinco 
quilômetros do local das explosões. Penso então no tormento dos 
milhares de bichinhos que dormem mais próximos dos locais dos 
fogos.

  E nem mencionei que idosos, crianças e doentes também 
sofrem com esse tipo de barulho. 

 Não posso concluir diferente: soltar rojões, bombas, fo-
guetes e assemelhados é uma inominável estupidez.

O som da estupidez

      2020: O ano do        Coronavírus
O Sistema Província inves-

tiu em geração de energia reno-
vável para tocar a sua estrutura 
de Rádio, Jornal e relacionados. 
Hoje toda a energia consumi-
da pelo sistema província de 
comunicação é produzida por 
um sistema de energia solar. 
Vista Gaúcha anunciou a cons-
trução de um frigorífico de 
aves com investimento de até 
R$ 400 milhões de reais e uma 
Usina de reciclagem com in-
vestimento de R$ 10 milhões. 
Os empresários, investidores 
nos dois projetos, garantem 
que os empreendimentos co-
meçam a funcionar em 2021. 
A rodoviária de Tenente Portela 
fechou as portas. Inicialmente 
havia ameça de que não haveria 
mais rodoviária no município, 
mas uma movimentação de em-
presas de ônibus e politica por 
parte da administração a trans-
feriu para a sede do Sintraf. 
O Coronavírus prosseguiu 
acumulando casos e fazen-
do vitimas. Por diversas ve-
zes foi notícia que o Hos-
pital Santo Antônio estava 
sem leitos de UTI disponível. 
O segundo semestre foi de 
eleições. Neste ano o pleito 
municipal ocorreu em 15 de 
novembro e definiu os eleitos 
na região. Em Tenente Portela, 
Rosemar Sala, PSDB, foi elei-
to prefeito após derrotar uma 
chapa inédita formada pela 
aliança de PP, MDB e PDT. 
Locatelli foi eleito em Vista 
Gaúcha. Já em Barra do Guarita, 
Derrubadas e Redentora, os pre-
feitos, Rodrigo, Ilá e Nilson, fo-
ram reeleitos respectivamente. 
Depois das eleições os casos de 
coronavírus voltaram com tudo 
e o estado entrou o mês de de-
zembro com um dos picos de 
contaminação mais alto, desde 
o início da pandemia. Tenen-
te Portela chegou a ter qua-
se 70 casos ativos da doença. 
No meio político começou 
os períodos de transição e 
as despedidas dos mandatá-
rios que deixam o cargo. Para 
os reeleitos o processo de 
continuidade dos trabalhos. 
Em Tenente Portela Rosemar 
Sala anunciou o seu secreta-
riado de uma só vez uma cole-
tiva de imprensa, com nomes 
conhecidos da politica local e 
outros novatos que nunca esti-
veram em cargo público. A pos-
se ocorre nesta sexta-feira, 1 de 
janeiro em todos os municípios 
da região. Algumas pela parte 
da manhã, outras pela parte da 
tarde.
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Álcool estava presente no sangue 
de 37% dos condutores mortos 

em acidentes em 2019
Levantamento realizado 

pelo Departamento Estadual de 
Trânsito (DETRAN/RS) a par-
tir do cruzamento de dados da 
Secretaria Estadual da Seguran-
ça Pública (SSP) sobre aciden-
tes de trânsito com morte em 
2019 e a base de resultados dos 
testes de alcoolemia feitos pelo 
Instituto Geral de Perícia (IGP) 
revelou um cenário alarmante 
no Estado. O estudo identificou 
que 37% das vítimas (232) que 
estavam na direção do veículo 
tinham álcool no sangue no mo-
mento do acidente.

O DETRAN/RS analisou 
dados de 624 condutores mor-
tos em acidentes, entre motoris-
tas de veículos de quatro rodas 
e motociclistas, excluindo-se 
caroneiros, pedestres, ciclistas 
e carroceiros. O conjunto de ví-
timas para as quais foi realiza-
do teste de alcoolemia pelo IGP 
chega a 1.026, em 955 aciden-
tes fatais.

O percentual de mortos com 
presença de álcool no sangue 

foi maior entre motoristas de 
veículos de quatro rodas, che-
gando a 41% (142) de um total 
de 348 vítimas. Entre os 276 
motociclistas mortos e testados, 
o percentual de alcoolemia foi 
de 33% (90).

Observou-se presença pre-
dominante de homens entre os 
condutores mortos com álco-
ol no sangue, com proporção 

que chega a 97% (225) do to-
tal. Nos acidentes em que não 
havia álcool envolvido, os ho-
mens representaram 79% das 
vítimas. Jovens entre 21 e 39 
anos têm o maior percentual 
de alcoolizados entre os mortos 
em acidentes, chegando a 54%, 
índice também elevado, já que 
nos acidentes sem a presença de 
álcool eles foram 37%.

Diones Roberto Becker


