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Bandeira Laranja (RISCO MÉDIO)
Ainda dentro do esquema das bandeiras usados como protocolo pelo Governo do Estado, a região seguiu operando nesta semana 

em bandeira laranja, que representa o risco médio. Nesta semana já retornaram algumas atividades que estavam suspensas como a 
prática esportiva em quadras e campos. A procura foi grande por reservar horários nesses locais.
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

No pequeno Uruguai, a lista das vítimas 
fatais da covid-19 cabe numa folhinha de papel com 47 nomes. 
Esse número, dividido pela população do país (3,44 milhões), leva 
a um índice de vidas perdidas por milhão de habitantes 40 vezes 
inferior ao dos países que ocupam a parte alta da tabela.

 No Brasil, os primeiros passos do combate à pandemia foram 
marcados pelas performances do Dr. Mandetta. Médico, simpáti-
co, bem falante, deputado federal, o ministro tornou-se provedor 
de conteúdo para as tardes modorrentas do jornalismo brasileiro. 
Longos saraus de ciência e terror deram tom a desacertos que per-
sistem até hoje. Na vastidão do território nacional, as determina-
ções cobriam a inteira Rosa dos Ventos. O Brasil parou. Espatifou-
-se um vínculo que não poderia ser rompido e testemunhamos o 
divórcio entre a proteção da vida e as condições de sobrevivência 
pelo trabalho. Questões singelas como o uso de máscaras, atendi-
mento precoce, protocolos de higiene e segurança foram apresen-
tados de modo confuso e submetidos a súbitas mudanças de rumo 
e orientações tolas. Hospitais vazios e doentes em casa, atividade 
econômica paralisada para “achatar a curva” e vírus ausente são 
símbolos de um período em que uma elite mal pensante causou à 
nação um dos maiores prejuízos de sua história.

No diapasão que desde o início do ano afinou a orquestração 
da mídia nacional, quanto maior o dissabor do presidente com as 
orientações de seu ministro, mais se agigantava a estátua pública 
que lhe erguiam os grandes meios de comunicação. Foi na esteira 
desse conflito que o STF tirou a toga, calçou a chuteira e entrou 
em campo para participar do jogo. O presidente que fique quieto 
no seu canto. E entregou o coração e o pulmão da economia na-
cional (o trabalho dos brasileiros) a prefeitos e governadores. “E 
o cérebro?”, perguntará o inteligente leitor. Pois é. Para que serve, 
mesmo?

Como todo gaúcho de Santana do Livramento, cidade de fron-
teira, gêmea siamesa da cidade uruguaia de Rivera, guardo uma 
afeição muito especial pelo nosso vizinho ao sul. O Uruguai é um 
país bem cuidado, amado pelo seu povo. A pequena população 
tem, na média, educação de qualidade superior à nossa e um nível 
cultural igualmente superior.

Aqui, pertinho de nós, o país deles está sendo estudado como 
um caso de sucesso no enfrentamento da pandemia. De um arti-
go escrito por duas economistas do FMI que estudaram as cau-
sas desse extraordinário desempenho (1), extraí que o Uruguai se 
beneficia de uma consciência política superior. Realmente, o país 
enfrenta o coronavírus com elevada coesão. Não há ninguém que-
rendo criar males nem mortos para colocar na conta do culpado de 
plantão.

olíticos uruguaios, funcionários de alto escalão e partidos polí-
ticos abriram mão de parte de seus vencimentos e receitas para um 
fundo de combate ao coronavírus. Foi um dos primeiros países da 
América Latina a incentivar o uso de máscaras. Jamais decretou 
confinamento obrigatório. Reabriu suas escolas no mês de junho.

Enquanto isso, no Brasil, entrando o mês de outubro, ainda se 
discute o retorno às aulas presenciais. A economia e os empregos 
padecem sequelas de um tombo colossal. Até o mês de agosto, 
nove milhões de brasileiros haviam perdido seus postos de traba-
lho. Vulgarizou-se a prática irracional de desconcentrar e diminuir 
as aglomerações determinando a abertura do comércio em menos 
horas e menos dias da semana... As ruas exibem portas fechadas, 
placas de aluga-se ou vende-se, mais e mais superfícies abertas ao 
depressivo trabalho dos pichadores.

Claro, aqui haverá quem considere o Uruguai um mau exem-
plo.

O BOM EXEMPLO QUE 
VEM DO URUGUAI

Acredito que a maior aprendizagem nestes últimos meses, tem sido, o repensar sobre a nossa vida. Gostaria 
de citar muitas referências teóricas, estudos aprendizagens técnicas. Mas o que mais me marca é o se reconstruir 
na própria vida. O estar constante com a família, a verificação de quem são os verdadeiros amigos, o repensar 
em viver melhor com menos (...) e ao mesmo tempo nos deparando com os excessos que cometemos para ficar 
dentro do padrão estabelecido pela sociedade globalizada, exponencial, líquida e de aparência que o capitalismo 
fez florescer na humanidade. O que queremos resgatar aqui é a importância que damos para os momentos que 
vivemos em nossas vidas.

Este momento de crise tem permitido passar por um processo de ressignificação de muitos valores. O exercí-
cio da compreensão em suas relações também nos faz repensar e reconstruir a nossa vida pessoal e profissional. 
Paulo Freire deu significativas contribuições neste sentido. Diz ele que “não há educação fora das sociedades 
humanas e não há homem no vazio”. É momento de olhar para nossa prática e perceber que ela não será como 
outrora.

A pergunta que fica é: como perceber o novo tempo com novas possibilidades e não buscar o encontro do que 
já não o é mais? Confuso? Sim, sem dúvida. Ainda em Paulo Freire temos uma pequena luz a utilizarmos o termo 
“andarilhagem”. Ao impregnarmos em nossa vida (pessoal e profissional) a andarilhagem, compreendemos que 
todos os momentos são de transição e aprendizagem para os momentos seguintes. Ou seja, a transitoriedade da 
vida se faz minuto a minuto.

Em que pese as dificuldades e os enormes desafios impostos à educação dada pela atual crise pandêmica, 
ressaltamos a necessidade da perseverança, do amor e da busca por novos conhecimentos para que possamos 
superar juntos no processo de desconstrução e construção de novos espaços integradores entre o indivíduo e as 
práticas educativas.

É preciso lembrar que resiliência é da natureza como um todo, o reinventar-se faz parte da evolução, apren-
der com a observação empírica ordena luz à sistematização científica.  Interessante que na história, os fatos se 
repetem em novas roupagens e endereços. Vivemos em um tempo de infinitas reminiscências. Entretanto requer 
ponderar que a formação é continua e  a evolução  se dá a partir da revolução, do caos a ordem, da ordem ao caos, 
e assim, nesta sequência combinada até que tenhamos uma mudança e que provavelmente virá da força motriz, 
da natureza, assim como  está acontecendo neste momento em nossas vidas, uma força invisível, nos faz reconfi-
gurar tudo. Interessante é que este diálogo se estabelece por meio do movimento empírico.

No caso do trabalho docente, ser professor exige estudar sempre, cuidar mesmo que, de uma única flor, na es-
perança de que o jardim floresça. Reflexões importantes e necessárias sobre, entre outras coisas, formação inicial 
e continuada de professores e organização aprendente.

Sofremos uma significativa ruptura nos rumos da prática educativa, advindas da racionalidade técnica, que 
de certa forma está solicitando reflexão, na área afetiva e emocional. A educação promove uma contínua apren-
dizagem.

Estamos aprendendo muito e revisitando teorias basilares de convivência humana, da aprendizagem, da psi-
cologia e buscamos de forma mágica fórmulas para virarmos a chave de nossas vidas de forma emergencial, 
sabemos que toda e qualquer mudança o tempo impera. Mas, não está sendo fácil! Também precisamos aprender 
a ser resilientes, a ter paciência e esperança em dias melhores. O termo resiliência nunca foi tão usado.

É um momento de renovação de hábitos, de fé, de esperança, na vida, nas relações e no trabalho. Que sejamos 
pessoas melhores. Aprender a buscar, a ouvir e compreender de fato o que realmente é importante na vida.

Baumann, o filósofo que tanto nos mostrou, mesmo antes de nossa percepção, o que seria esta modernidade 
líquida, talvez nunca tenha pensado em uma modernidade tão líquida com certeza. E como este momento faria a 
humanidade refletir acerca das suas fragilidades, que tivéssemos aumento substancial de suicídios, da discrepân-
cia exponencial da divisão de classe econômica (...) muitas são as mazelas que ficam transparentes e evidencia-
das, assim, cabe reconhecermos o que realmente é importante na vida?

Educação, aprendizagem e pandemia: o que 
realmente é importante na vida?

Dinamara P. Machado e Gisele do Rocio Cordeiro

Dinamara P. Machado é diretora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter.
Gisele do Rocio Cordeiro é coordenadora da área de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter.

Os ventos mudam
Quinze dias atrás, é só o que precisamos voltar no tempo para lembrar-

mos que o Grêmio passava por uma crise enorme e Renato, mesmo que 
não publicamente, estava a perigo no cargo. Bastou um Grenal e pronto, o 
Grêmio venceu, ganhou uma folga das cobranças e se classificou para as 
oitavas de final da libertadores.

O Inter, por outro lado, era líder no Brasileirão e na Libertadores, vinha 
apresentando um futebol eficiente, que se não era brilhante, estava ao me-
nos dando resultado. Veio o Grenal, o colorado perdeu a liderança e chega 

na última rodada da Libertadores ainda precisando de resultado.
Como na vida, no futebol, tudo muda muito rapidamente. Uma única escolha, uma vitória importante, são 

o suficiente para fazerem os ventos soprarem para mares mais tranquilos e calmos.
Sábado tem Grenal de novo. Um Grenal que pode fazer com que a crise retorne para o lado azul ou demitir 

o treinador do lado vermelho, ou seja, mais uma vez o clássico pode ser o divisor de água entre o que se quer, 
o que se pôde e o que se vai acontecer.

Se o Inter vence, o Grêmio volta a enfrentar a crise de que seu futebol pragmático é ruim para o clube, se o 
Grêmio vence é a prova de que o Inter precisa mudar. Como na vida. Um Grenal pode mudar tudo novamente.
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Grupo de risco
Não há dúvida nenhuma que a maioria absoluta das mortes provocadas pela Covid 19 no 
mundo (1 milhão) atingiram pessoas do chamado grupo de risco, em especial em função 
da idade avançada. Tristemente tivemos uma demonstração prática desta tragédia na nossa 
região. Em Três Passos, das 24 mortes registradas, a maioria deste grupo, 7, ocorreram 
dentro de um asilo.

33 já estão eleitos
Nesta edição o Jornal Província traz a relação dos 
candidatos à prefeito e a vereador na nossa região. 
Edições como essa, normalmente são guardadas até 
depois do pleito. É nela que normalmente o eleitor, 
junto com amigos, anota as suas previsões de sucesso 
dos candidatos. Na nossa região são quase 300 candi-
datos disputando vagas no legislativo e na chefia do 
poder executivo. No País, são mais de 517 mil pedi-
dos registrados, o maior número da história das elei-
ções brasileiras. Na região uma marca é disputa pelo 
comando do poder executivo. No Rio Grande do Sul 
somente em 33 municípios não haverá esta disputa, 
uma vez que os partidos decidiram por candidatura 
única, porém, ao contrário de outros anos, nenhum se 
situa no extremo noroeste. No entanto, o número de candidaturas únicas no Estado é dispa-
rado o maior do País onde no total, apenas 107 municípios decidiram por um único nome. 
Conforme a lei eleitoral, basta apenas um voto, o do candidato, para garantir a eleição.

***A declaração de patrimonio de alguns can-
didatos chama a atenção de eleitores.
***A primeira questão é saber se eles liquida-
riam o patrimonio, se necessário, pelo preço 
que dizem valer.
***Tem um que declarou um carro 2020 que 
vale uns 80 por 38 mil.
***Outro se diz proprietário de um gleba de 7 
hectares que vale menos de mil reais.
***Uma coisa é certa, vendo como adminis-
tram os seus bens o eleitor tem uma base de 
como administrarão o coletivo.
***Dizem que os dois postulantes tem muito a 
melhorar, tendo em visto a primeira entrevista.
***Um deles titubeou várias vezes no termo 
“a gente” e o outro nem escondeu que estava 
lendo as respostas.
***Numa casa o vice não deixou a prefeita 
falar, ao sair ela teria dito: “Não saio mais con-
tigo”... Dizem que começou cedo.

Dona Maria é uma ve-
lhinha que está começando 

a se confundir nas tarefas domésticas, 
coisas da idade. Ela está no consultório 
conversando com o médico da família, 
que a socorreu de um acidente domés-
tico bem estranho: ela queimou as duas 
orelhas. 

— Dona Maria, estou intrigado com 
o caso da senhora. 

— Por quê, doutor?
— Como a senhora conseguiu quei-

mar as duas orelhasEntão ela explica:
— Foi o seguinte, doutor. Eu estava 

em casa nos afazeres domésticos.

Comecei a passar roupa e o telefone 
tocou.

Eu atendi e queimou!
O médico não entendeu.
— O telefone queimou a orelha da 

senhora??
— Não doutor, o telefone não queima 

as orelhas!
Ele fica sem 

graça e pede des-
culpas. E ela pros-
segue:

— Eu simples-
mente coloquei o 
ferro de passar na 
orelha e falei: alô?

— Ah, enten-
do…Sinto muito! Mas isso explica ape-
nas uma das queimaduras, Dona Maria. 
E a outra?

E ela responde:
— Ah, doutor. A outra queimou 

justamente quando eu tentei ligar 
para o senhor!

Não sou eu!!!
Num ônibus, um padre sentou-se 

ao lado de um bêbado que, com difi-
culdade, lia o jornal.

De repente, com a voz “empasta-
da”, o bêbado perguntou ao padre: 

– O senhor sabe o que é artrite?
O pároco logo pensou em apro-

veitar a oportunidade para passar um 
sermão no bêbado e respondeu:

– É uma doença provocada pela 
vida pecaminosa e sem regras: ex-
cesso, de consumo de álcool, drogas, 
maconha, crack, e, certamente mu-
lheres perdidas, prostitutas, promis-
cuidade, sexo, farras e outras coisas 
que nem ouso dizer.

O bêbado arregalou os olhos, ca-
lou-se e continuou lendo o jornal.

Pouco depois o padre, achando 
que tinha sido muito duro com o bê-
bado, tentou amenizar:

– Há quanto tempo o senhor está 
com artrite?

– Eu? Eu não tenho artrite! Diz 
aqui no jornal que quem tem é o 
Papa.

Um bom exemplo
O chefe do Departamento de Trânsito de 
Portela é um ótimo exemplo para grande 
parte do funcionalismo na região. Ao invés 
de pousar de chefe, de braços cruzados fis-
calizando o trabalho dos subalternos, como 
se vê constantemente em obra pública, este 
vai pro batente, quase sempre sem auxiliar. 
É o próprio Juares Pizutti, que dedicou anos 
a briosa B.M., arregaça as mangas e vai pro 
batente pintar faixas de segurança e sinali-
zação de trânsito. Não bastasse, tem feito 
cursos se qualificando para dar o seu pitaco 
sobre o singular trânsito de Portela.

Improbidade, que nada...
O povo reclama, mas na hora nem dá bola. 
Prova são alguns coordenadores de campa-
nha na 101ª região eleitoral. Em alguns ca-
sos, os orientadores dos candidatos já exer-
ceram cargos públicos e hoje são ficha suja. 
Faça o que eu digo e não faça o que eu fiz, 
devem dizer no ouvido dos pupilos.

Uma necessidade
Tá hora do município criar um setor para 
recuperação de danos do fim de semana. 
Empregaria recolhedores de garrafas, latas, 
lixo e pedreiros...kkkkk

Santa Poda
Uma moradora do Bairro Isabel tá P. da cara 
com a administração. Segundo ela os fiscais 
orientaram para que fizesse uma “poda” nas 
suas árvores. A mulher fez a poda, só que 
ninguém recolhe os galhos na calçada. Afir-
ma a vivente que já cansou de pedir o servi-
ço na prefeitura.

***Em Redentora uma chapa poderia ter o 
slogan. Redentora, Tudo em família..
***Dizem que corre um abaixo-assinado 
para a retirada dos canteiros centrais das 
avenidas.
***Dizem por aí que eles são um estorvo 
especialmente com o celular na mão ou 
depois de uma cheirada, ou de umas que 
outras.
***Portela vive um período de pacificação. 
Inimigos que se xingavam à torto e direito 
agora se elogiam. O que não faz a possibili-
dade de uma “vaguinha”, dizem por aí.
***Dizem que a razão que motivou o velho 
rival à coligação com a situação seria o fato 
da Cris, se eleita, renunciaria em 2022 pas-
sando a bola para o MDB.
***Sendo assim já tem cabo eleitoral do 
MDB pedindo voto com a frase: MDB 
2022.



ROTA DO YUCUMÃ, 02 de Outubro de 20204
Pandemia Governo Federal

Auxílio emergencial chega a R$ 
207,9 bilhões para 67,2 milhões 

de pessoas

A Caixa Econômica Federal 
(CEF) alcançou, na sexta-feira 
(25/09), a marca de 304,5 mi-
lhões de pagamentos do auxílio 
emergencial, atendendo 67,2 
milhões de pessoas. Os paga-
mentos somam o montante de 
R$ 207,9 bilhões disponibili-
zados pelo Governo Federal, 
com o objetivo de amenizar os 

impactos da pandemia de Co-
vid-19 na renda da população 
brasileira.

Na sexta-feira iniciou o pa-
gamento do montante de R$ 1,6 
bilhão do auxílio emergencial 
para quatro milhões de benefi-
ciários nascidos em setembro, 
conforme o calendário do Ciclo 
2, e a disponibilização de R$ 
428,2 milhões referentes à pri-

meira parcela do auxílio emer-
gencial residual para 1,6 milhão 
de beneficiários do Bolsa Famí-
lia com final de NIS número 7.

Os ciclos de crédito em con-
ta seguem até dezembro para o 
pagamento das parcelas defini-
das pelo Governo Federal para 
o público do CadÚnico e para 
quem se cadastrou pelos aplica-
tivos da CEF.

Segundo o Governo Federal, o auxílio emergencial visa amenizar os impactos da pandemia na renda da população brasileira
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Governo vai lançar 
protocolo para eventos de 

maior porte

O governo do Estado confir-
mou nesta terça-feira (29/9) que 
dará mais um passo na liberação 
de atividades no Rio Grande do 
Sul a partir da próxima semana. 
Conforme o governador Eduar-
do Leite havia anunciado nos 
últimos dias, serão divulgadas, 
na semana que vem, as regras 
para a liberação de eventos de 
maior porte – como atividades 
culturais, feiras e shows – em 
municípios que se localizam 
em regiões com bandeira laran-
ja (risco epidemiológico médio) 
ou amarela (risco epidemioló-
gico baixo) há pelo menos duas 
semanas consecutivas. A medi-
da será possível em virtude da 
redução de hospitalizações e de 
óbitos causados pela Covid-19 
em todas as regiões.

A liberação ocorre na estei-
ra da melhora de indicadores 
utilizados para o cálculo nas 
bandeiras do modelo de Distan-
ciamento Controlado. Nas últi-
mas duas semanas, novos regis-
tros por Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) que re-
sultaram em diagnóstico confir-
mado de Covid-19 caíram 25%, 
de 1.016 para 793. Além disso, 
entre as duas últimas quintas-
-feiras, o número de óbitos cau-
sados pela doença reduziu 19%, 
de 338 para 273.

“O RS começou a observar, 
em agosto, estabilidade na de-
manda de leitos de UTI para 
pacientes confirmados de co-
ronavírus. Em setembro, vimos 
uma redução da demanda por 
internações em leitos de UTI e 
clínicos e no número de óbitos. 
Há, portanto, uma clara redução 
na incidência da doença no Es-
tado. Por isso, temos dado, pas-
so a passo, algumas condições 
para o retorno de algo próximo 
à normalidade como conhecí-
amos”, destacou o governador 
Eduardo Leite.

No entanto, o governo do 
Estado exigirá que o município 
que planeja permitir a realiza-

ção de um evento cultural já 
tenha organizado os protocolos 
sanitários essenciais ao retorno 
às aulas. Essa obrigação tem 
como intuito estabelecer uma 
escala de prioridades para o re-
torno. Todos os detalhes serão 
divulgados a partir da próxima 
semana.

“Temos uma prioridade na 
questão das liberações. Fare-
mos a liberação para eventos 
somente em municípios nos 
quais as aulas presenciais já 
estiverem retornando. Não 
faz sentido haver liberação de 
eventos sem ter havido o retor-
no das aulas. É importante prio-
rizar o ensino, a aprendizagem 
de nossas crianças e jovens, em 
relação a outros tipos de ativi-
dades”, ponderou Leite.
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Conceitos básicos das atividades físicas te ajudam a aprender 
e desenvolver seu treino, desempenho ou coreografia. Devemos 
distinguir habilidades motoras de capacidades motoras.

Tente neste momento, você mesmo, pensar nas diferenças en-
tre essas duas expressões. Parece simples, mas não é. Para en-
tender, habilidade motora é aquilo que se aprende ao longo da 
vida (correr, girar, saltar), e capacidade motora é aquilo que se 
nasce, e pode ser desenvolvido (flexibilidade, força, agilidade). 
As habilidade são conjuntos de movimentos que agrupados da 
forma certa desempenham uma função, por exemplo andar. Exis-
tem habilidades fundamentais de deslocamento (andar, correr, 
saltitar, saltar) de manipulação (segurar, lanças, quicar, chutar) 
e de estabilização (girar, rolar, equilibrar-se) e a combinação dos 
três anteriores (correr e saltar, andar equilibrando-se numa barra, 
saltar girando).

E existem habilidades especificas que são aquelas que foram 
criadas pelo ser humano, podendo ser dividido e combinado nos 
três aspectos anteriores: Deslocamento (salto carpado da ginásti-
ca), manipulação (girar um espada, manipular uma fita de ginas-
tica rítmica, chutar do futebol) e estabilização (rolamento lateral 
do judô, avião da ginástica).

Já as capacidades motoras, todos os seres humanos possuem. 
Podem ser divididas em condicionantes (força explosiva, força 
de resistência, flexibilidade, velocidade, agilidade) e coordena-
tivas (ritmo, equilíbrio, coordenação multimembros, adaptação 
espaço-temporal). Existem muitas outras capacidades e todas 
elas são desenvolvidas durante o processo de crescimento e de-
senvolvimento humano. Apesar de diferentes, as habilidades e 
capacidades estão totalmente ligadas. Não é possível executar 
um salto com dupla pirueta (habilidade específica de estabiliza-
ção e deslocamento) se você não desenvolveu força muscular ex-
plosiva, equilíbrio e coordenação motora (capacidades motoras 
condicionantes e coordenativas). 

Ou seja, fica claro assim, que tanto nos esportes ou para ma-
nutenção das principais funções durante o processo da vida, será 
necessário trabalhar as capacidades motoras, mas será pouco prá-
tica caso não seja associado com estímulos de habilidades mo-
toras. Nessas duas dimensões físicas o indivíduo poderá ter um 
aperfeiçoamento motor surpreendente. Bons Treinos!

Importância de Treinar Capa-
cidades Motoras e Habilidades 
Motoras

Governo do RS pode demitir 
servidores que receberam auxílio 
emergencial de forma irregular

O governo do Rio Grande 
do Sul está determinado a des-
cobrir os motivos que levaram 
servidores públicos a receber 
irregularmente o auxílio emer-
gencial para, então, estabelecer 
punições. Em entrevista nesta 
quinta-feira (1º), o procurador-
-geral do Estado, Eduardo 
Cunha da Costa, disse que as 
sanções administrativas podem, 
inclusive, implicar em demis-
são.

Cruzamento de dados reve-
lou que mais de 3,5 mil pessoas 
incluídas na folha de pagamen-
to do Executivo gaúcho recebe-
ram irregularmente o benefício 
— criado em meio à pandemia 
de coronavírus. São 472 servi-
dores ativos, 1.568 inativos e 
1.448 pensionistas, além de 75 
já desligados e quatro sem iden-
tificação do órgão de origem.

A Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE) encaminhou ofício 
às secretarias e órgãos que têm 

servidores na lista e orientou 
que abram procedimento, noti-
ficando as pessoas para se de-
fenderem no prazo de 10 dias.

— Dos servidores que estão 
em atividade, temos regimes ju-
rídicos diferentes: estatutários, 
cargos em comissão e empre-
gados públicos, que são regidos 
pela CLT. Eles têm um regra-
mento, um formato de puni-
ção. (…) Sem dúvida nenhuma 
deve haver uma punição, que 
vai desde repreensão, que pode 
impedir progressões funcionais 
e promoções, por exemplo, até 
a situação da demissão, carac-
terizada diante de uma possível 
improbidade administrativa, 
que é a declaração de má-fé e 
violação das normas legais para 
este auxílio emergencial — dis-
se Cunha, em entrevista ao pro-
grama Gaúcha Atualidade.

Conforme o procurador-
-geral, servidores que tenham 
outras punições em seu históri-
co devem receber sanções mais 

graves. Mesmo que o funcioná-
rio decida, voluntariamente, de-
volver o valor recebido irregu-
larmente, ainda assim o Estado 
pretende aplicar algum tipo de 
punição.

— A devolução, mesmo que 
voluntária, não implica em re-
solver o problema da punição, 
seja ela administrativa ou cri-
minal. Então não fica por isso 
mesmo, mesmo que haja devo-
lução. Naturalmente a devolu-
ção (voluntária) vai trazer uma 
circunstância que eventualmen-
te possa abrandar, mas ele não 
vai ficar sem nenhuma punição, 
com toda a certeza.

Cunha explicou que a maior 
parte dos servidores beneficia-
dos irregularmente está vincula-
da à carreira do magistério. São 
professores ativos, aposentados 
ou pensionistas de professores, 
que têm média salarial entre R$ 
2,5 mil e R$ 3 mil. Em segundo 
lugar, estão policiais militares e 
civis, na maioria inativos.

O Governador do Estado, Eduardo Leite, já havia se pronuniado e avisado da possbilidade

Sancionada lei que prevê teto de R$ 100 
mil para obras sem licitação

Nova Lei

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, nesta quarta-feira, 
30, a lei que estabelece teto de 
R$ 100 mil para obras execu-
tadas pelo poder público sem 
licitação durante a pandemia 
do novo coronavírus. O limite 
anterior à MP era de 17,6 mil 
ou 33 mil, conforme o tipo de 
obra.

Essas regras já estão em vi-
gor desde maio, quando foram 

editadas pelo governo em uma 
medida provisória. Com a apro-
vação no Congresso e a sanção 
presidencial, o novo limite fica 
consolidado durante a pande-
mia e não corre risco de perder 
validade.

A sanção foi anunciada pelo 
Palácio do Planalto e a lei deve 
ser publicada no Diário Oficial 
da União desta quinta-feira, 1º. 
O material divulgado pelo go-

verno não cita vetos presiden-
ciais ao texto.

A lei, assim como a medida 
provisória inicial, também au-
toriza o pagamento antecipado 
a empresas que firmarem con-
tratos com o poder público. O 
texto vale para todos os níveis 
da administração pública - isto 
é, contratos da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos 
municípios.
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Os nomes registrados para a a corrida 
eleitoral em Tenente Portela

Em Tenente Portela a eleição desse 
ano terá uma disputa dupla. Se no pleito 
passado eram quatro candidaturas bus-
cando o comando da prefeitura, neste 
ano a eleição polarizou em duas chapas.

A primeira é a da situação que tem 
como candidata a prefeita, a vereadora 
Cristiane Feyth do PP e como vice o ve-

reador João Antônio Gheller do MDB. A 
composição partidária que concorre com 
o slogan: PORTELA UNIDA E FORTE 
“COMPROMISSO COM AS PESSO-
AS”, ainda conta com o apoio do PDT, 
partido do atual prefeito Clairton Carbo-
ni. O partido do vice Valdir Soares, PC 
do B, ficou fora da disputa eleitoral.

Já a chapa de oposição no pleito que 
vai ser realizar no dia 15 novembro é en-
cabeçada pelo PSDB com a candidatura 
do advogado Rosemar Sala. O partido 
vem com chapa limpa com o nome de 
Leônidas Balestrin, que é irmão do ex-
-prefeito de Tenente Portela, Élido Ba-
lestrin, PP. Concorrendo com o Slogan 

PORTELA QUE TE QUERO MAIS, 
a coligação ainda tem o apoio do PTB, 
DEM e PSD.

O PT não anunciou apoio oficial a 
nenhuma das chapas e indicou apenas 
candidatos a vereadores para a disputa 
do pleito portelense neste ano. Pc do B e 
PSB estão fora da corrida eleitoral.

Cristiane Feyth
Prefeita
João Antônio Gheller
vice

11
Rosemar Sala
Prefeito
Leônidas Balestrin
vice

45

AMARAL
11111

Vereadores

CLAIDES 
POLACA

11112

CELSO 
QUEIROZ

11222

DIUBE
11444

HEITOR 
FURINI
11211

ITO 
ORTOLAN

11811

PROFE 
TAINARA

11123
RENATO DO 

ALFREDINHO
11411

JOSÉ LUIS 
SALES
11611

SANDI 
DIAS

11333

Em 2016 o PP elegeu 
dois vereadores: Ibe Fu-
rini com 675 votos e Cris 
Feyth com 463. O primei-
ro teve os direitos políti-
cos suspensos e a segunda 
concorre ao cargo de pre-
feita em 2020.

Vereadores

JANDIR DA 
SILVA
15620

JOSE 
SZPANIC
15222

LUISA
15000

MARILENE 
SILVEIRA

15888
NATA
15678

ODILO 
GABRIEL

15123

OSVALDO 
RIBEIRO
15333

RICARDO
15555

ROSÂNGELA 
FORNARI

15015
Em 2016 o MDB elegeu três verea-

dores. João Antônio Gheller, 554 votos, 
Rosângela Fornari 484 e Odilo Gabriel 
com 447. O primeiro concorre a vice-
-prefeito os outros dois tentam a manu-
tenção de suas cadeiras. Também tenta 
reeleição pelo partido, Nata, que veio do 
PDT, onde assumiu a cadeira deixada 
por Ibe Furini.

Vereadores

Vereadores

JAINI 
ALVES
12500

JOSÉ WELCI 
MONTEIRO

12345
LUIS 

CLAUDIR
12333

MAIQUEL 
MELLO
12255

PEYROT
12612

PROFESSORA 
IRINÉIA
12000

VANESSA 
CARDOSO

12122
SCAPINI
12456ROGERIO 

FLECK
12678

HELENA 
SCHNEIDE

12369

ALCEU 
BERTA
12660

DIRCE 
SPLENDOR

12444
GOLFETTO

12222
Em 2016 o PDT elegeu apenas um 

vereador, Luis Claudir com 459. Ele 
concorre a reeleição. No decorrer do 
mandato, Nata, na época filiado ao 
partido, herdou a cadeira de Ibe. Hoje, 
Nata está no MDB.

Vereadores

ANA 
PAULA
45600

DERLI DA 
SILVA
45678

DIANA 
SALES
45400

LUCIANO 
BERTA
45045

MAURO 
LUDWIG
45123

NILSON 
GOMES
45000

PAULO 
ANDRADE

45100
RICARDO 

ÍNDIO
45555

SALETE 
SALA
45200

Em 2016 o PSDB elegeu apenas 
um vereador. Salete Sala fez 339 vo-
tos. Ela concorre a reeleição.

Vereadores

ELISANGELA
25789

INDAIARA
25123

JULIO 
GRAMINHO

25555

PERUSSO
25000

Em 2016 o DEM tinha 
apenas um candidato a 
vereador que não logrou 
êxito nas urnas.

Vereadores

CLAUDINHO 
PEREIRA
13713

DUDU 
FERRARI
13113

JUCIANE 
INACIO
13111

MARISTELA 
BRIZOLA
13112

SCHERER
13456

SINATO
13123

Em 2016 o PT elegeu um vereador, 
Tiago Fuck, que na última janela de 
transferência deixou o partido e se fi-
liou no MDB. Desde então a sigla não 
tem representante no legislativo.

Para 2020 o partido também optou 
por não lançar candidatura própria e 
por hora ainda não anunciou apoio 
oficial a nenhuma das chapas regis-
tradas.

Informações
A câmara de vereadores de Tenente Portela tem 9 vagas. Neste ano a eleição tem 

uma mudança significativa. Para efeito de cálculos serão usados apenas os votos 
conquistados dentro do próprio partido, ou seja, não há mais coligação entre os parti-
dos. Na primeira rodada o número de votos válidos é dividido por 9 vagas. O partido 
que atingir o coeficiente coloca o número de cadeiras correspondentes.

Na eleição de 2016, em Tenente Portela, foram 8.537 votos válidos para verea-
dor. Dividindo esse número por 9, soma-se 948,5, despreza-se a fração, então para 
conseguir uma vaga na primeira rodada o partido tinha que ter somado 948 votos.

Da segunda rodada em diante se divide o número de votos do partido pelo nú-
mero de cadeira já conquitada mais uma. Supondo que o partido fez 2000 votos e 
colocou duas  cadeira diretas, na segunda rodada o número 2000 será dividido por 
3, ou seja, 2 cadeiras já conquistadas + 1. Essa mesma regra vale até se completar 
as nove vagas.
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Confira a lista de candidatos na microrregião
REDENTORA

Nilson 
Costa

Alex
Mello

Luiz
Cordeiro

15
MDB

Vice:
Jaime Jung

22 45
PL PSDB

Vice:
Luis Armando

Vice:
Leomar Ribeiro

DERRBADAS

Alair
Cemin

Adelino
Vasconcelos

15
MDB

11
PP

MIRAGUAÍ

Ivonir
Boton

Valdelirio
Preto

Elio dos
Santos

14
PTB

13 40
PT PSB

BARRA DO GRARITA

Rodrigo
Tissot

Tadeu
Paier

13
PT

15
MDB

Vice:
Miro Mulbaier

Vice:
Daniel Martens

Nome Urna Cargo Número Partido
CARLA SANCHES Vereador 15123 MDB
CRISTIANO Vereador 15555 MDB
DEJA Vereador 15333 MDB
ERNO Vereador 15670 MDB
GAVIRAGHI Vereador 15000 MDB
ISOLDE Vereador 15777 MDB
MARA Vereador 15666 MDB
NECA Vereador 15789 MDB
PALETA Vereador 15999 MDB
PROFESSOR MANINHO Vereador 15222 MDB
BRUNILDA RENNER Vereador 11000 PP
DINDA Vereador 11444 PP
NANICO BIGUELINI Vereador 11644 PP
OSMAR VON MULLER Vereador 11111 PP
PROFESSORA ANA VALÉRIA Vereador 11222 PP
ROGERIO PANZENHAGEN Vereador 11610 PP
ÊNIO ELSEMBACH Vereador 40444 PSB
JULIANA Vereador 40000 PSB
KATIA Vereador 40555 PSB
SILVIO JOHANN DO PONTO DEZ Vereador 40622 PSB
XUXA Vereador 40123 PSB

Vice:
Delmar Dunk

Vice:
Leonir Hartk

Vice:
Ênio Gomes

Nome Urna Cargo Número Partido
ALAÉRCIO DA CHAGA Vereador 15456 MDB
FABIANO MEWES Vereador 15555 MDB
JOCINEIA MELLO Vereador 15234 MDB
MARCOS GUTERRES Vereador 15615 MDB
MARLENE LEMANSKI Vereador 15789 MDB
MOSQUITO Vereador 15000 MDB
BARUIO Vereador 12345 PDT
IVONE Vereador 12333 PDT
MOISO Vereador 12222 PDT
JACQUES KONZEN Vereador 22022 PL
VERIDIANA Vereador 22123 PL
CARLÃO Vereador 11456 PP
GENECI PACHECO Vereador 11444 PP
JORGINHO Vereador 11111 PP
LARISSA DICHEMANN Vereador 11333 PP
MANINHO Vereador 11234 PP
SILVIA Vereador 11222 PP
ABRAÃO MOURA Vereador 40140 PSB
KIKO Vereador 40040 PSB
MARLI DE OLIVEIRA Vereador 55678 PSD
NEIDE Vereador 55123 PSD
PAULINHO Vereador 55555 PSD
FELIPE PINOW Vereador 13013 PT
JULIANA PADILHA Vereador 13133 PT
MONICA Vereador 13113 PT
PAPO Vereador 13123 PT
PELEZINHO Vereador 13000 PT
VANDINHO Vereador 13456 PT
MILICO Vereador 14650 PTB
REGINA Vereador 14123 PTB
RICARDO FINK Vereador 14000 PTB

Nome Urna Cargo Número Partido
BELO Vereador 15650 MDB
GILMAR Vereador 15670 MDB
JOAO VICENTE Vereador 15665 MDB
JORGINHO Vereador 15680 MDB
LAISE Vereador 15025 MDB
LEANDRO LIMA MOTORISTA Vereador 15123 MDB
LEONEL Vereador 15155 MDB
MICHELE Vereador 15111 MDB
NICO Vereador 15678 MDB
NINO Vereador 15004 MDB
PELE Vereador 15555 MDB
ROSANGELA Vereador 15115 MDB
VERONICA Vereador 15600 MDB
JAIR OTTONELLI Vereador 12630 PDT
MELLO Vereador 12312 PDT
PROFESSORA KATIA Vereador 12123 PDT
SHEILA Vereador 12300 PDT
SIDI Vereador 12111 PDT
VANDINHO Vereador 12000 PDT
AMAURI Vereador 22000 PL
LULA Vereador 22222 PL
MOISES Vereador 22333 PL
ROSEANA Vereador 22444 PL
RUBENS SILVA Vereador 22111 PL
TERE Vereador 22555 PL
JOICE Vereador 11777 PP
MANOEL VITOR Vereador 11601 PP
RAFAEL Vereador 11222 PP
TITO Vereador 11111 PP
ZELI Vereador 11234 PP
ADIMA AMARO FORTUNATO Vereador 40666 PSB
CILIRIO Vereador 40456 PSB
CLEUSA AMARO Vereador 40888 PSB
DELCIA Vereador 40400 PSB
ELIZEU KEI CLAUDINO Vereador 40123 PSB
GARFO Vereador 40555 PSB
LEZANDRO DOS SANTOS BORGES Vereador 40567 PSB
MACACO Vereador 40222 PSB
MARCOS Vereador 40155 PSB
NORBERTO EMILIO Vereador 40333 PSB
PROF JOEL RIBEIRO DE FREITAS Vereador 40111 PSB
SILVANIR GAREJ RIBEIRO Vereador 40999 PSB
TETO Vereador 40777 PSB
ZORAIDE SALES Vereador 40444 PSB
CLAY Vereador 45645 PSDB
DANI Vereador 45666 PSDB
ERONITA Vereador 45777 PSDB
ESTER Vereador 45678 PSDB
JONES LEIRIA DE LIMA Vereador 45555 PSDB
MANO LIMA Vereador 45663 PSDB
NERI Vereador 45000 PSDB
ROBERTO Vereador 45611 PSDB
VANESSA Vereador 45045 PSDB
DERLI BENTO Vereador 13600 PT
ELENIR DO HOT DOG Vereador 13671 PT
IVONILDO Vereador 13650 PT
PROFESSORA MARINES Vereador 13613 PT
TOCO Vereador 13622 PT
VANDERLEI DA ROSA Vereador 13655 PT

Vice:
Anildo Alieve

Vice:
Ivo Antunes

Nome Urna Cargo Número Partido
ALTAIR VARGAS Vereador 15664 MDB
CADI Vereador 15350 MDB
CLAUDIONOR Vereador 15618 MDB
ELISA Vereador 15999 MDB
INES Vereador 15150 MDB
JACÓ DA BARRA Vereador 15651 MDB
JANDIR NANI Vereador 15115 MDB
LIDIANE SPERLUK Vereador 15678 MDB
MARCIO SOUZA Vereador 15888 MDB
MARILAINE RAMBO Vereador 15410 MDB
MILTINHO Vereador 15677 MDB
MIRIAN MATTIAZZI Vereador 15655 MDB
RENATO BUGRINHO Vereador 15680 MDB
VALMOR MACHADO Vereador 15550 MDB
ANGELA Vereador 13213 PT
BECO Vereador 13620 PT
CRISTIANE Vereador 13206 PT
DARI Vereador 13344 PT
MARCINHO Vereador 13999 PT
MIRINHO Vereador 13613 PT
MOREIRA Vereador 13456 PT
NEGA Vereador 13413 PT
NOEDI Vereador 13333 PT
PROFESSORA SALETE Vereador 13136 PT
VILMAR Vereador 13222 PT

VISTA GAÚCHA

Claudemir
Locatelli

Junior
Mantelli

15
MDB

45
PSDB

Vice:
André Danette

Vice:
Airton Canssi

Nome Urna Cargo Número Partido
ALEXANDRE Vereador 15555 MDB
BALAIO Vereador 15650 MDB
EVERALDO Vereador 15630 MDB
GILMAR MERA Vereador 15666 MDB
IEDA Vereador 15123 MDB
LONI Vereador 15690 MDB
NEGO RAFFAELLI Vereador 15678 MDB
PAULO BOCA Vereador 15660 MDB
PINGO Vereador 15615 MDB
PROFESSORA MARINES Vereador 15000 MDB
REGINA NEGRINI Vereador 15612 MDB
VANI Vereador 15677 MDB
BRISOLA Vereador 12111 PDT
DELMA Vereador 12369 PDT
LEOCIR Vereador 12125 PDT
CLEUSA Vereador 11123 PP
NA Vereador 11011 PP
DANI Vereador 45870 PSDB
KINO Vereador 45555 PSDB
NELSINHO Vereador 45690 PSDB
KIKA Vereador 13013 PT
VILSON Vereador 13454 PT

CORONEL BICACO

Jurandir 
da Sailva

Elisandro
Briato

40
PSB

11
PP

Vice:
Arleu Valadar

Vice:
Afranio Bertalucci

Nome Urna Cargo Número Partido
AMADEUS VIEIRA Vereador 12512 PDT
CLAUDETE RANGEL Vereador 12013 PDT
DUDE Vereador 12040 PDT
ELSINHO Vereador 12312 PDT
FLORISBAL SCHERER Vereador 12789 PDT
JONATAN DIONE Vereador 12000 PDT
LEINIR Vereador 12222 PDT
LUCAS CRUZ Vereador 12612 PDT
MARLEI Vereador 12012 PDT
PAULO HERMEL Vereador 12630 PDT
PERDIGAO Vereador 12345 PDT
ROSE CARPES Vereador 12113 PDT
ITAMAR SARTORI Vereador 11611 PP
JEAN BUENO Vereador 11117 PP
JULIO DAS OBRAS Vereador 11411 PP
LEANDRO BRIATO Vereador 11111 PP
LUBEA SOUZA AMADO Vereador 11211 PP
MALA Vereador 11608 PP
PROF LUIZ FLAVIO RANGEL Vereador 11555 PP
ROSANE FILIPETO Vereador 11123 PP
ROSE DO BAILÃO Vereador 11333 PP
SOELAINE LIMA Vereador 11888 PP
TATÚ SAQUETE Vereador 11444 PP
TOINHO SINDICATO Vereador 11000 PP
URUBÚ Vereador 11222 PP
PROF ELAINE Vereador 13333 PT

BRAGA

Gilmar 
Damiani

Luis Carlos
Balestrin

13
PT

15
MDB

Nome Urna Cargo Número Partido
CONCHA Vereador 15151 MDB
FABIO ROCHA Vereador 15111 MDB
FLUVIO Vereador 15555 MDB
MANGINI Vereador 15666 MDB
MARISA MOURA Vereador 15133 MDB
NICE Vereador 15000 MDB
NOEMI Vereador 15005 MDB
SCHMITT Vereador 15123 MDB
CAMILI Vereador 12212 PDT
DANI Vereador 12333 PDT
DORIVAL BOLA Vereador 12345 PDT
LUCAS PEDROTTI Vereador 12222 PDT
PRETINHO Vereador 12000 PDT
BOLIVAR Vereador 11678 PP
CARLINHOS Vereador 11000 PP
EVERALDO Vereador 11444 PP
IGOR Vereador 11411 PP
INES Vereador 11234 PP
IVONE Vereador 11111 PP
MARINES Vereador 11311 PP
VALDECI Vereador 11122 PP
ANDY Vereador 13133 PT
CENI DA SAÚDE Vereador 13456 PT
JOSÉ FERRAZ Vereador 13131 PT
MARCIO C SOUZA Vereador 13000 PT
MILTON KURTZ Vereador 13123 PT
ORLANDO Vereador 13333 PT

Vice:
Jacó Wink

Vice:
Elemar Pilger

Com a mudança no modelo de con-
tabilização dos votos para formar o coe-
ficiente, vários partidos acabaram desis-
tindo de colocar candidatos a vereadores.

Podemos citar o PSL em Redentora, 
o PSB e PC do B em Tenente Portela, 
partidos que ficaram inclusive de fora da 
disputa majoritária, preferindo ficar de 
fora do pleito 2020, como um todo.

Em Barra do Guarita a eleição polari-
zou entre o PT, que está no governo, e o 
MDB, no entanto, mesmo que os candi-
datos a vereadores sejam dessas mesmas 
sigla, os demais partidos do município 
estão apoiando as chapas majoritárias.

Em Coronel Bicaco a eleição se divi-
diu entre situação e oposição. Os candi-
datos a vereadores são de PDT e PP. Isso 
aconteceu porque prevendo a dificulda-
de de se colocar vereadores com a nova 
regra, os partidos liberaram seus futuros 

candidatos para se filiar numa das duas 
aglomerações. Fora desse cenário há 
apenas uma candidata do PT, que teria 
que fazer uma votação muito significati-
va para conseguir a vaga sozinha.

Redentora é, mais uma vez, a cidade 
com o maior número de candidatos em 
nossa microrregião. Isso se deve muito 
ao fato de que o município é um dos que 
tem maior leque partidário da região, o 
que por consequência, aumenta o núme-
ro de pretendentes.

As eleições municipais ocorrem no 
próximo dia 15 de novembro.

A Rádio Província realiza mais uma 
vez uma grande cobertura nessas elei-
ções com entrevistas, debate e apuração 
dos votos no dia 15 de novembro.

Para ser parceiro da cobertura da Pro-
víncia FM, 100,7 ligue para (55) 3551-
1877.
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Protesto

Mistério
    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 28/09/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordiná-
ria, realizada no dia de 28 de setembro de 2020, com as se-
guintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ 
DE CAMPOS/MDB, e vereadores: ELESSANDRO TIAGO 
FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOÃO AN-
TONIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, 
ODILO GABRIEL/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRES-
SISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Havendo nú-
mero legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome 
de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores. Em seguida 
solicitou a Secretária a leitura das correspondências recebidas 
pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de 
requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

DO VEREADOR ELESSANDRO TIAGO FUCK:
1 - Requereu ao Senhor Prefeito, que determine ao secretá-

rio de obras a realização de reparos na estrada que liga as locali-
dades da Linha Becker e Barra do Cedro, mais precisamente no 
cerro da Becker. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores 
Natanael Diniz de Campos. 

DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO GHELLER: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que seja fei-

ta a liberação das quadras esportivas e flexibilização das de-
mais restrições feitas devido ao COVID19. Esta proposição foi 
subscrita pelos vereadores Rosângela M. F. Fornari, Elessandro 
Tiago Fuck, Natanael Diniz de Campos, Itomar Ortolan, Odilo 
Gabriel, Cristiane Feyth.

DO VEREADOR ODILO GABRIEL:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que sendo pos-

sível informe o destino dado nos prédios das escolas munici-
pais desativadas por falta de alunos, sendo que estes prédios 
não estão sendo mais usados pelo município. Caso ainda não 
tenham sido destinados a ninguém, qual o interesse da munici-
palidade em manter ou dar destino aos mesmos.

DA VEREADORA SALETE BETTIO SALA: 
1-  Requer ao Senhor Prefeito Municipal que determine à 

Secretaria de Serviços Urbanos, para que o mais breve possível 
efetue a poda de uma árvore na Rua Escoteiro Edel, pois a mes-
ma ameaça cair sobre uma residência e sobre a fiação de luz.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:

ANTE PROJETO N°002/2020 DO VEREADOR NATA-
NAEL DINIZ DE CAMPOS: Institui no município de Tenen-
te Portela o Dia Municipal da Fibromialgia, filas preferenciais 
e vagas de estacionamento preferencial. Este ante projeto foi 
aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO N°056/2020: 
Dispõe sobre o custeio e o repasse ao FPSTP (RPPS) dos bene-
fícios temporários por este custeados e dá outras providencias. 
Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Pre-
sidência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus 
encerrou os trabalhos.

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

Governo resforça alerta em relação à 
sementes misteriosas. Caso pode 

estar ligado a golpe

A Embaixada da China no 
Brasil negou nesta quinta-feira 
(1º) que pacotes de semen-
tes misteriosas que chegaram 
a pelo menos 8 estados bra-
sileiros nas últimas semanas 
tenham vindo daquele país. E 
disse estar disposta a cooperar 
com a investigação das autori-
dades brasileiras.

Na última terça-feira (29), 
o Ministério da Agricultura in-
formou “até o momento, o re-
cebimento de 36 pacotes, origi-
nários de países asiáticos, como 
China, Malásia e Hong Kong”.

Mas, no último dia 18, os 
chineses já haviam afirmado 
que uma verificação preliminar 
do China Post, os Correios do 
país, constatou que as etiquetas 
de postagem apresentam indí-
cios de fraude.

“Sementes são artigos de 

envio proibido ou restrito para 
os países membros da União 
Postal Universal (UPU). Os 
Correios da China seguem ri-
gorosamente as disposições da 
UPU e vetam o transporte pos-
tal de sementes”, disse a embai-
xada chinesa nesta quinta.

Nos Estados Unidos, aonde 
os pacotes também chegaram, 
o Departamento de Agricultu-
ra (USDA, em inglês) trabalha 
com a possibilidade de que as 
encomendas indesejadas este-
jam relacionadas a uma fraude 
conhecida como “brushing”.

O “brushing” é, essencial-
mente, o envio de mercadorias 
não solicitadas com o objetivo 
de registrar compras falsas.

A semente, no caso, apenas 
cumpre a finalidade de não dei-
xar o pacote vazio. Isso expli-
caria por que as autoridades até 

agora não encontraram sinais 
de tentativas de bioterrorismo 
ou contaminação.

Nos Estados Unidos, aonde 
os pacotes também chegaram, 
o Departamento de Agricultu-
ra (USDA, em inglês) trabalha 
com a possibilidade de que as 
encomendas indesejadas este-
jam relacionadas a uma fraude 
conhecida como “brushing”.

O “brushing” é, essencial-
mente, o envio de mercadorias 
não solicitadas com o objetivo 
de registrar compras falsas.

A semente, no caso, apenas 
cumpre a finalidade de não dei-
xar o pacote vazio. Isso expli-
caria por que as autoridades até 
agora não encontraram sinais 
de tentativas de bioterrorismo 
ou contaminação.

O Ministério da Agricultu-
ra brasileiro reforça para que a 
população tenha cuidado e não 
abra os pacotes de sementes, 
seja qual for o país de origem. 
Também pede para que o pro-
duto não seja jogado no lixo.

Caso o cidadão receba se-
mentes provenientes do exte-
rior, o governo orienta a entrega 
do material para uma das unida-
des do ministério em seu estado 
ou no órgão estadual de defesa 
agropecuária.

Todos os pacotes suspeitos 
vão ser analisados pelo Labora-
tório Federal.

O Ministério da Agricultura recomenda que consumidores entreguem as 
sementes a uma das unidades estaduais da pasta

Detentos preparam mobilização 
estadual pelo retorno das visitas

O  Portal Plural,  divulgou 
uma informação de que os os 
detentos do sistema prisional 
gaúcho estão organizando uma 
manifestação pacifica para a 
segunda-feira, 5 de outubro, 
pedindo o retorno gradual das 
visitas. Os detentos pedem que 
o Governo Estadual e SUSEP 
se manifestem a respeito com 
um plano para o retorno ocorrer 
gradualmente.

Segundo informações os 
detentos ficam aguardando o 
retorno das atividades em to-
das as áreas, inclusive escolas 
e agora esperam o retorno das 
visitas gradualmente. Caso não 
sejam atendidos os detentos es-
tariam preparando outra mobi-
lização também a nível estadu-

al, parando as prisões exigindo 
o retorno das visitas.

As visitas presenciais, no 
sistema prisional gaúcho, foram 
suspensas em 23 de março de 
2020, como forma de prevenção 
à disseminação do Coronavírus, 
no dia 17 de setembro em nova 

norma técnica as visitas foram 
suspensas novamente até o dia 
03 de outubro, podendo ser no-
vamente prorrogado. Todas as 
regiões do estado foram classi-
ficadas em bandeiras laranja e 
diversas atividades estão retor-
nando com devidos cuidados.

Serm visitas desde março, presos se mobilizam para protesto
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

O Tradicionalismo, Pelo 
Olhar de Uma Prenda!

Dizem que o sol nasce para todos, mas parece que ele brilha 
com mais vontade nas terras do Rio Grande do Sul.

    A história do Rio Grande do Sul é antiga. Vem dos açoria-
nos, dos italianos e alemães. Vem da Revolução Farroupilha, dos 
estancieiros e da gadaria se criando solta. Dos campeiros e das 
mulheres que cuidavam das fazendas com mãos de ferro quando 
os maridos saíam para a guerra. A história do Rio Grande do Sul 
é rica, e dela é que surgiu a tradição e o tradicionalismo. Esses 
sim são relativamente novos. O tradicionalismo é o gaúcho da 
atualidade preservando de todas as formas a nossa história, para 
que essa não se perca nas páginas de qualquer livro antigo. E o 
tradicionalismo também é história.

    No final da segunda guerra mundial, o RS encontrava-se to-
mado pela cultura americana. As roupas, bebidas, livros e diver-
sos outros produtos tinham influência direta dos Estados Unidos. 
Foi uma época em que a cultura local estava esquecida, reflexo 
da recente ditadura imposta por Getúlio Vargas, que proibia ma-
nifestações de cultura regional.

    No ano de 1948 foi inaugurado o primeiro Centro de Tradi-
ções Gaúchas do Rio Grande do Sul: o 35 CTG, em Porto Alegre. 
A partir disso começaram as pesquisas sobre músicas tradicionais 
e invernadas de danças surgiram, além da escolha das prendas 
representantes da entidade.  Já no ano de 1966, as entidades tradi-
cionalistas já existentes resolveram se organizar e criar um órgão 
de controle do tradicionalismo no estado. Foi então que surgiu o 
Movimento Tradicionalista Gaúcho, ou simplesmente MTG.

    O tradicionalismo é a tradição em movimento. É cultuar 
as características gaúchas em qualquer data ou ocasião, fazendo 
com que o gaúcho tenha identidade inigualável. O Rio Grande do 
Sul possui uma cultura tão rica e diversa, capaz de transformar 
todos os gaúchos em irmãos, especialmente na Semana Farrou-
pilha.

    Somos privilegiados em morarmos em um estado que se 
mobiliza para dar espaço ao nosso passado. Respeitamos os nos-
sos heróis e valorizamos quem já lutou para formar o Estado nos 
moldes do tradicionalismo. Como prenda, acredito que essa cul-
tura nos torna especiais, isso tudo sem desmerecer os demais es-
tados do país, que também possuem sua cultura.

    Há quem seja contra o tradicionalismo, e pode ter seus argu-
mentos contrários, afinal, cada um tem direito de ter sua própria 
opinião. Mas não conheço uma prenda infeliz em servir seu esta-
do, uma invernada que esteja dançando sem alegria no rosto ou 
um campeiro que esteja na lida por não ter outra opção. Quem é 
tradicionalista o é por amor, por se encontrar na música nativista 
e nas danças, por se apaixonar pela nossa história e por se sentir 
em casa em um CTG, fazendo dos demais tradicionalistas sua 
segunda família.

    Como dizem os ditos populares, “quando vestimos a pilcha 
e nos denominamos prendas, estamos selando um compromisso. 
O compromisso firmado nas verdades do presente, respeitando o 
passado, e cuidando o futuro, para mantermos o que para nós é 
verdadeiro, com a consciência de que somos o cerne cultural que 
mantém viva a chama do Tradicionalismo”.

Fonte:
Marina Giolo.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020. OBJETO: Ampliação 
da edificação destinada à terceira idade e ao grupo de artesana-
to. JULGAMENTO: 21/10/2020 às 09:00hs. Local: Centro Adm. 
Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro 
Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.
br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 
02/10/2020. 

CELSO JOSÉ DAL CERO, 
Prefeito Municipal

Rede pública de ensino perdeu, mesmo 
antes da pandemia, quase 500 mil 

matrículas no Brasil entre 2019 e 2020

Educação

Dados preliminares divul-
gados nesta quinta-feira (1º) do 
Censo Escolar da Educação Bá-
sica 2020 indicam que até 11 de 
março deste ano, a rede pública 
estadual e municipal de ensino 
somava 36.140.678 matrículas, 
desde a creche até o ensino mé-
dio, incluindo a educação de jo-
vens e adultos.

O número é 1,28% menor se 
comparado ao Censo de 2019. 
São 470.545 matrículas a me-
nos na rede pública, que em 
2019 tinha 36.611.223 estu-
dantes. Segundo especialistas, 
a tendência é que a pandemia 
agrave a questão da evasão es-
colar.

Os dados ainda poderão ser 
revisados. A versão final do 

Censo está prevista para de-
zembro e trazem dados anterio-
res à pandemia.

Nº de alunos que abando-
nam faculdade deve subir após 
a pandemia, e setores poderão 
enfrentar falta de mão de obra

Os números apontam que as 
maiores reduções percentuais 
estão no ensino fundamental 
integral. Houve 34,1% menos 
matrículas para os anos finais 
das redes estaduais e munici-
pais (6º ao 9º ano) e 27,29% 
menos para os anos iniciais (1º 
ao 5º ano). Na outra ponta, hou-
ve aumento de 22% nas matrí-
culas do ensino médio de tempo 
integral.

Em 2019 o Brasil não atin-
giu o mínimo proposto para 
este nível de ensino (6º ao 9º 

ano) pela quarta vez consecu-
tiva, segundo dados do Índice 
de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb), feito pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), do Ministério 
da Educação (MEC).

A expansão das vagas no en-
sino integral é uma das metas 
do Plano Nacional de Educação 
(PNE). A ideia é ter 50% das es-
colas públicas oferecendo esta 
modalidade de ensino até 2024, 
para atender 25% dos estudan-
tes da educação básica.

No entanto, na análise da 
Campanha Nacional pela Edu-
cação, esta meta “apresenta 
uma das situações mais graves 
em relação ao seu cumprimen-
to”, devido à queda dos índices.

Dados preliminares do Censo da Educação Básica apontam queda nas matrículas na rede pública de ensino

Vacina tríplice viral pode reduzir 
sintomas da Covid-19, aponta estudo 

da UFSC em fase inicial

Vacina

A Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) anun-
ciou que os primeiros resul-
tados da pesquisa que analisa 
o uso da vacina tríplice viral 
contra o coronavírus mostra-
ram redução dos sintomas. As 
evidências preliminares da pri-
meira etapa, que teve início em 
agosto, foram anunciadas quin-
ta-feira (1º).

Cerca de 400 profissionais 
de saúde voluntários da Grande 
Florianópolis participaram des-
ta etapa inicial do estudo. Uma 
parte do grupo recebeu a vaci-

na tríplice viral — que protege 
contra sarampo, caxumba e ru-
béola e faz parte do calendário 
nacional de imunização — e 
a outra, uma substância inati-
va chamada placebo. Eles não 
sabiam quem havia recebido a 
vacina e quem havia recebido o 
placebo.

De acordo com a universi-
dade, entre os participantes da 
pesquisa que foram diagnosti-
cados com a Covid-19, foi ob-
servado que:

 - entre os vacinados, 83% 
ficaram assintomáticos;

- entre os que tomaram pla-

cebo, o índice caiu para 50% de 
profissionais sem sintomas.

Para o coordenador do pro-
jeto, o médico Edison Fedrizzi, 
embora longe de ser definitiva, 
a evidência apontada pelo re-
sultado preliminar mostra que 
a vacina pode proteger contra a 
evolução da doença ou mesmo 
ajudar na prevenção. A pesqui-
sa tem outras etapas a serem 
cumpridas, que estão previstas 
para ser realizadas até dezem-
bro.

Segundo a UFSC, resulta-
dos mensais devem ser divulga-
dos até o fim do estudo. 
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

Infraestrutura

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, às dezeno-
ve horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Ses-
são Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. 
A sessão também contou com a presença física dos Vereadores: 
LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI 
LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, DE-
JAIR JOSÉ GIACOMINI, ALDORI BIGUELINI e ADELINO 
MACHADO VASCONCELLOS. O Vereador OSMAR VON 
MÜLLER encontra-se afastado das atividades presenciais, sendo-
-lhe computado para efeitos de efetividade o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 029/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
14 de setembro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por 
unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA 
Nº 030/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 21 de setembro 
de 2020, às 19 horas. 

Não havendo Vereadores inscritos em REQUERIMENTOS, 
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 022/2020: que Altera a Lei Municipal 
nº 1387, de 03 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder Escritura Pública, prorroga o prazo de vi-
gência e dá outras providências. Este Projeto de Lei encontra-se 
baixado junto as Comissões Permanentes. 

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

PROJETO DE LEI Nº 025/2020: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo a conceder subvenção social especial e complementar à 
Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente 
Portela e dá outras providências. Este Projeto de Lei teve seu Re-
gime de Urgência aprovado por unanimidade e em seguida foi o 
mesmo baixado para as Comissões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos no espaço das EXPLICA-
ÇÕES PESSOAIS.

Reunião com o DNIT para debater 
federalização da RSC 163 está 

agendada para a próxima semana

Já bastante discutida na re-
gião a construção da ponte que 
vai ligar os municípios de Bar-
ra do Guarita no Rio Grande 
do Sul com Itapiranga, Santa 
Caterina, sobre o Rio Uruguaí, 
ganha mais um capitulo a partir 
da próxima semana.

Foi confirmada para quar-
ta-feira, dia 7 de outubro, às 
11h30min, uma reunião por 
videoconferência para debater 
o pedido de federalização da 

RSC 163, trecho entre Tenente 
Portela e Barra do Guarita. A 
informação foi confirmada pela 
CNM – Confederação Nacional 
de Municípios e pela Amucelei-
ro.

Estarão representando o 
DNIT (Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura Terrestre), 
Euclides Bandeira, diretor-exe-
cutivo substituto, Luiz Guilher-
me, diretor de Planejamento e 
Pesquisa, e Adriano Sousa, as-

sessor técnico.
A CNM estará representada 

por seu presidente, Glademir 
Aroldi e pelo presidente da 
Amuceleiro e prefeito de Bra-
ga, Carlos Alberto Vigne (Nei), 
além da participação do asses-
sor parlamentar do gabinete do 
senador gaúcho Luiz Carlos 
Heinze (PP), Renato Gemelli 
Bonadiman. Leonardo Perim 
representará a Aspar/DNIT.

A federalização do trecho é 
o primeiro passo para que seja 
levado em diante o projeto para 
a construção da ponte em si.

Lideranças da região já esti-
veram em Brasília apresentan-
do um projeto da construção da 
ponte e tivaram do Ministro da 
Infraestrutura, Tarcisio Minet-
to uma garantia de que assim 
que federalizada a rodovia, vai 
se envolver pessoalmente na 
confecção de um projeto para a 
construção da ponte.

Atualmentre a travessia é feita por balsa e barquinhos

Dionei da Silva

TSE faz parceria com agências de 
checagem para identificar fake news

Eleições 2020

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) anunciou hoje (1º) a 
formação de uma parceria com 
sete agências de checagem que 
trabalharão na identificação de 
notícias falsas (fake news). A 
ação faz parte de uma série de 
iniciativas destinadas a comba-
ter a desinformação durante as 
eleições municipais deste ano.

Pela parceria, as agências e 
integrantes do TSE e dos Tri-
bunais Regionais Eleitorais 
(TREs) trabalharão em contato 
permanente para monitorar no-
tícias falsas ligadas às eleições 
e “encontrar, da forma mais ágil 
possível, respostas verdadeiras 
e precisas”, segundo a Justiça 
Eleitoral.

O resultado das verificações 
será publicado no site Fato ou 
Boato, que, até o segundo tur-
no (29 de novembro), poderá 
ser acessado pelo celular sem 
consumo do pacote de dados, 
conforme parceria com as prin-
cipais operadoras de telefonia.

As agências parceiras da 
iniciativa são: AFP, Agência 
Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, 
Comprova, E-Farsas, Estadão 
Verifica, Fato ou Fake e UOL 

Confere.
Segundo o presidente do 

TSE, ministro Luís Roberto 
Barroso, mais do que interfe-
rir em publicações, o objetivo 
da iniciativa é respondê-las 
com informações fidedignas e 
“inundar o mercado de ideias 
com noticias verdadeiras”, va-
lorizando o trabalho da impren-
sa profissional.

Outro foco de atuação será 
identificar comportamentos 
inautênticos na internet, cam-
panhas coordenadas de desin-
formação, “muitas vezes prove-
nientes de verdadeiras milícias 
digitais, organizadas hierarqui-
camente, com financiamento 
privado e atuação concertada 
para a difusão de mentiras e 
ataques às instituições”.

Foto:Marcello Casal jr/Agência Brasil

Fake News é uma das grandes preocupações da justiça eleitoral

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 

apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão MARCELO FREITAS DORNELES nascido em 
TENENTE PORTELA/RS aos 01 DE SETEMBRO DE 1993.  
Filho de JOSÉ OLIMPIO DORNELES E DE EVA LEONTINA 
DE FREITAS DORNELES. E dona  DANIELA APARECIDA 
DOS SANTOS nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 19 DE 
MAIO DE 2003. Filha de VALTER AGNE CARVALHO E DE 
NELCI DOS SANTOS CARVALHO. Se alguém de impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 30/10/2020.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  

28de Setembro de 2020.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado
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Como fazer o 
pré-cadastro?

Sicredi conquista Top of Mind 
RS e está entre as marcas mais 

amadas do Estado
O Sicredi recebeu o Top of 

Mind RS, premiação da Revista 
Amanhã, por ser a marca mais 
lembrada entre as cooperativas 
de crédito do Rio Grande do 
Sul. A categoria foi criada em 
2012 e, desde então, o Sicredi 
aparece como o primeiro nome 
na memória dos gaúchos. O le-
vantamento considera a primei-
ra empresa que vêm à mente do 
entrevistado. “O Sicredi tem 
o compromisso de fomentar o 
desenvolvimento das comuni-
dades, gerando melhor qualida-
de de vida para os associados, 
especialmente em um período 
desafiador como o que a socie-
dade enfrenta atualmente. É um 
diferencial que faz com que a 
instituição seja lembrada entre 
os gaúchos”, explica o vice-pre-
sidente da Central Sicredi Sul/
Sudeste, Márcio Port. Pioneira 
no Brasil, o Top of Mind RS 
visa a premiar o reconhecimen-
to, a afirmação de identidade e a 

geração de valor das empresas, 
aprofundando vínculos com a 
sociedade. Neste ano, o evento 
de premiação será online, res-
peitando as medidas de isola-
mento social.

Premiação criada em 2019, 

o Love Brands RS, apresenta o 
ranking das marcas mais ama-
das do Rio Grande do Sul. Pelo 
segundo ano consecutivo, o Si-
credi aparece na pesquisa, figu-
rando, em 2020, na 13ª posição 
no ranking geral do Top 30.

O levantamento considera a primeira empresa que vêm à mente do entrevistado

Divulgação

Tenente Portela mantém 
estabilidade nos casos 

ativos de Covid-19

Pandemia

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento, de Te-
nente Portela, atualizou às 11 
horas, desta quarta-feira, 30, 
os dados referente aos casos de 
Covid-19.

Em comparação com o bo-
letim expedido ontem, 29, o 
número de casos ativos perma-
neceu estável, em 14. O núme-
ro de pessoas curadas também 
permaneceu inalterado, ficando 
em 354, o que diminuiu foi a 
quantidade de pessoas aguar-

dando resultado, agora são ape-
nas 7.

No Hospital Santo Antô-
nio, uma pessoa ingressou na 
UTI, no entanto, ainda é tratada 
como caso suspeito. Na enfer-
maria, três pacientes seguem 
internados, sendo um ainda sem 
a confirmação para o novo co-
ronavírus.

Tenente Portela possui 374 
confirmações de pessoas que 
contraíram a doença e quatro 
óbitos.

Jalmo Fornari

Estabilização de casos é sentida em toda a região
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Governo vai lançar protocolo para 
evento de grande porte

Servidores que receberam auxílio emer-
gencial irregular podeão ser demitidos

Minsitério da Agricultura mantém 
alertas sobre sementes misteriosas

Brasil perdeu quase 500 mil matrí-
culas em 2019

Sicredi conquista Top Of Mind RS e 
está entre as melhores marcas

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

Percival 
Puggina
O bom exem-
plo que vem do 
Uruguai

Robinson 
dos Santos
Capacidade 

motoras e ha-
bilidades mo-
toras

Ingrid 
Krabe

Tr a d i c i o -
nalismo pelo 
olhar de uma 
prenda

55 3551 1200

Editoral:
Os ventos 

mudam o tempo 
todo.

Aprovado projeto que reconhece 
artesanato indígena como de relevante 

interesse cultural do RS
O projeto de lei que reconhece o 

artesanato produzido e comerciali-
zado diretamente pelas comunidades 
indígenas como de relevante interes-
se cultural do estado do Rio Grande 
do Sul foi aprovado por unanimidade 
nesta quarta-feira (30) na Assembleia 
Legislativa. O autor da proposta é o 
deputado Edegar Pretto (PT).

Uma das justificativas do PL 487, 
construído de forma coletiva com as 
representações indígenas e protocola-
do em 2019 na Assembleia, é que mui-
tas comunidades organizadas têm uma 
produção de artesanatos para a manu-
tenção de seus núcleos familiares de 
forma rústica e manual. Contudo, os 
indígenas encontram dificuldades de 
comercialização, pois de modo geral não há políticas públicas capazes de absorver a demanda e enca-
minhá-la de forma adequada no comércio local.

Conforme o deputado Edegar Pretto, além de reconhecer e valorizar a cultura indígena, a lei es-
tabelecerá que o Estado poderá, em parceria com os municípios, criar políticas de acolhimento e 
organização para a comercialização do artesanato desses povos em seu território e espaços públicos.

“O artesanato é tradição e alternativa de renda das famílias, e sem essa política, centenas de in-
dígenas vendem seus produtos pelas ruas das cidades, sem nenhum tipo de estrutura. Fico satisfeito 
em poder representar no parlamento e contribuir com nossos povos originários. Todo nosso respeito à 
cultura indígena”, ressalta Pretto.

A Constituição Estadual de 1989 trata de promover e incentivar a autopreservação das comunida-
des indígenas, assegurando a elas o direito a sua cultura e organização social. Nesse sentido, define 
que o Poder Público estabeleça projetos especiais para integrar a cultura indígena ao patrimônio cul-
tural do Estado.

Divulgação


