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A semana foi mais uma vez tensa e com crescimento no número de casos confirmados na região. Em Tenente Portela, chegou a se 
registrar a marca de 62 casos ativos, o que é um recorde para a cidade. Outros municípios da região também tiveram seus números 
elevados. A bandeira vermelha vigorou mais uma vez, no entanto, agora com a adoção de cogestão. #USE MÁSCARA
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

 Há de parecer um contrassenso. Há algumas décadas, temia-se pela 
empregabilidade dos mais idosos. Dizia-se que eles seriam rapidamente 
superados e, muito provavelmente, substituídos pela juventude que se 
preparava para entrar no mercado de trabalho. Em reportagens sobre o 
assunto, li que indústrias japonesas tinham uma sala de estar e de con-
vivência onde seus velhinhos podiam se sentir úteis, convidados a opi-
nar perante certas situações específicas. Cortesias orientais para antigos 
ocupantes de um mundo que rejuvenescia. Não sei se tais locais ainda 
existem.

A vida, porém, furou a bola de cristal, ao menos no Brasil. No país do 
futuro, o Estadão do dia 14 deste mês publicou matéria que merece ser 
lida, da qual extraí pequeno trecho:

“... Ou seja, de cada dez trabalhadores com até 24 anos de idade, 
quase oito trabalham em situação vulnerável, segundo levantamento da 
consultoria IDados. Em números absolutos, isso significa perto de 7,7 
milhões de pessoas. Na faixa etária entre 25 e 64 anos, o porcentual é de 
39,6% e, acima de 65 anos, de 27,4%.” O inteiro teor da matéria pode e 
deve ser lido aqui.

  A constatação não surpreende se recordarmos o minucioso relatório 
da UNESCO intitulado “Perfil dos professores brasileiros” (2004) – sem 
dúvida o mais alentado e minucioso que já li – constatou (tab. nº 55, pag. 
108) que 72% dos nossos “trabalhadores em educação” assumiam como 
sua principal função “formar cidadãos conscientes”. Apenas 9% prioriza-
vam “proporcionar conhecimentos básicos” e não mais de 8% sublinha-
vam a importância de “formar para o trabalho”. Noutro item da mesma 
pesquisa (tab. nº 64, pag. 127) 64,5% dos professores tinha consciência, 
em grau alto e muito alto, de exercer um “papel político”. Infelizmente, 
não se requer nova investigação para saber que de lá para cá, ao longo dos 
últimos 16 anos, também nisso a situação só se agravou.

É só lembrar: o aparelhamento e a ação política dos sindicatos da 
categoria; a partidarização das universidades públicas; a ocultação de au-
tores conservadores e liberais; a orquestração depreciativa contra o pro-
jeto Escola Sem Partido; atos de formatura que se assiste por aí. Nada de 
estranhar num país que cultua Paulo Freire, que assume atitude religiosa 
perante a obra mais descaradamente política que já li sobre educação e 
continua a influir em tantos no comando da barra de giz ou do ponteiro 
laser.

 O PISA de 2018, divulgado em dezembro de 2019, continha apenas 
uma notícia boa para o Brasil: a convicção de que assim como está não 
dá para continuar. Lembre-se, porém, que, em nosso país, tudo precisa 
mudar, contanto que, para cada um, tudo fique como está.  Resultado: 
num rol de 79 países, conseguimos as posições entre 58º e 60º em leitura, 
entre 66º e 68º em ciências e entre 72º e 74º em matemática. A variação 
decorre da margem de erro adotada pela pesquisa.

O resultado dessas posições de vanguarda, da formação de jovens de 
pouco estudo e nenhum livro, entregues a seus “criativos e não reprimi-
dos impulsos”, está custando muito caro àqueles em quem se investiu de 
modo tão equivocado. Outro dia, deu-me dó de uma atendente de caixa 
quando a vi, disfarçadamente, contando nos dedos para calcular um troco 
de R$ 12 reais. Sem sucesso, apelou para a calculadora.

Sempre que alguém se apresentar como trabalhador em educação, lhe 
falar em educação para a cidadania, se disser freireano, saia correndo, 
chame a mulher e as crianças e grite por socorro, SOS, Mayday, salve-se 
quem puder! Em seguida seus filhos estariam falando em alternativos, 
fascistas, neoliberais, negacionistas, golpistas, excluídos, oprimidos, 
bem como em utopia, problematizar e por aí afora.

A DIFÍCIL 
EMPREGABILIDADE 
DOS JOVENS

Nos últimos anos temos ouvido muito nos noticiários sobre as 
queimadas que vem acontecendo em todo o Brasil e nos faz pergun-

tar o que causa e porque estamos caminhando para esse processo.
A causa mais comum das queimadas é para a prática agrícola, para renovar pasto para criação de 

gado, abrir novas áreas para a produção e fertilização do solo. A queimada mesmo sendo feita de forma 
controlada e assistida pode gerar impactos ambientais, pois tem grandes chances de perder o controle 
dessa técnica e provocar acidentes e incêndios de grandes proporções.

O desmatamento acelerado e ou perda de mata nativa e formação de novas áreas de produção em 
biomas do Brasil como a Amazônia e Cerrado afetam diretamente a regularidade das estações climáti-
cas no nosso país afetando diretamente a vida de todos nós, nossos invernos são mais rigorosos e nosso 
verão com temperaturas nunca antes presenciadas. As queimadas estão diretamente ligadas as essas 
alterações.

Quando um produtor rural de monoculturas quer expandir seu patrimônio e abrir áreas até então 
preservadas de mata nativa ele vai usar um trator com corrente para colocar as árvores abaixo e o que 
não aproveitar de madeira vai ser queimado, uma fazenda de 5 mil hectares de produção passa a 7 mil 
hectares de produção e assim esse produtor terá mais renda e mais concentração da renda gerada. Parte 
do país ainda é pouco povoado e em terras “públicas” quem chegar primeiro, colocar as árvores abaixo, 
queimar e colocar gado em cima é dono.

Essa atividade gera impactos significativos na perda da biodiversidade  local e de toda uma região.
  A regularidade das chuvas no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil está ligado a preservação da 

Amazônia.
Toda a floresta amazônica funciona como uma bomba de água. É a Amazônia que puxa para dentro 

do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico e carregada por ventos para a própria flores-
ta, que gera umidade e chuva, a floresta devolve essa umidade a atmosfera em forma de vapor de água, 
assim o ar é sempre recarregado com mais umidade sendo levado por correntes de ar a outras regiões 
do Brasil, chamados de rios voadores .

Se as tendências atuais continuarem, haverá consequências devastadoras no longo prazo devido a 
liberação de milhões de toneladas extras de dióxido de carbono. Isso se soma aos impactos imediatos 
que dizimam a biodiversidade, destruindo ecossistemas vitais, ameaçando vidas, propriedades, meios 
de subsistência  e economias, junto com o risco de  graves problemas de saúde.

Durante este ano sentimos na pele os efeitos das queimadas, quando no país vizinho da Argentina 
teve parte de sua floresta queimada, foi visível em nosso município os efeitos causados, colocando 
todos em alerta  sob tal problema, também foram registrados focos em municípios da região.

Previnir queimadas antes que ocorram é fundamental, nos níveis local, regional e nacional, é muito 
mais eficiente em todos os aspectos do que as suprimir quando acontecem. Boas intenções no papel 
não significam nada se não forem acompanhadas, estudadas e monitoradas por ações reais e eficazes 
na prática, e essas ações precisam se concentrar urgentemente nas florestas e no combate as mudanças 
climáticas, com consciência, prevenção, informação e práticas, para assim melhorar a nossa sobrevi-
vência no planeta Terra. Caciani Micheli Scapini

Professora concursada no município de Derrubadas-RS.
Formação:Licenciatura em Geografia pela URI-Frederico Westphalen-RS.
Pós Graduação e Especialização em Educação Ambiental- UFSM Santa Maria.

Queimadas e a crise climática
Caciani Micheli Scapini

O natal da crianças carentes
Neste ano a Rádio Província precisou improvisar em sua campanha 

Natal da Criança Carente. Sem a possibilidade de realizar uma festa 
com a entrega dos prêmios, devido à pandemia, a emissora começou 
nesta semana a entrega dos presentes de maneira discreta e respeitan-
do os protocolos de distanciamento controlado na própria emissora. 
As crianças beneficiadas estão sendo chama-
das pelo rádio para receber os seus prêmios.  Em virtu-
de  da logística, neste ano forma limitadas em 200 as par-

ticipações. O número é grande, mas bem menor do que as edições anteriores do evento. 
A boa notícia é que as pessoas de bom coração seguem fazendo suas doações. To-
dos os dias chegam inúmeras caixas de bombom, brinquedos diversos, bicicletas e ces-
tas básicas que serão todos repassadas para as crianças que enviaram as suas cartinhas. 
O excedente, se houver, será entregue para o Hospital Santo Antônio, uma prática que já se tornou  
rotina, sendo que todos os anos são enviadas ao hospital várias caixas de bombom e brinquedos. 
O sistema Província leva a sério o seu compromisso em fazer parte da vida da comunidade regional 
e o Natal da Criança Carente é só o resumo do trabalho de solidariedade que é realizado o ano todo. 
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A festa da diplomação

***Na diplomação dos elei-
tos para o próximo quadriênio 
deu para ver que alguns já assu-
mem quase desrespeitando as leis... 
***Pelo menos foi este o compor-
tamento dos que se usaram de fo-
gos de artifício com estampido 
alto para comemorar o momento. 
***Isso na mesma semana que o gover-
nador regulamentou a lei da deputada 
Luciana Genro. Dizem que a lei entraria 
em vigor na segunda-feira seguinte. rsrs 
***Os foguetes devem ter sido para come-
morar os 10 anos do Mazembe dia! ...kkkk 
***É sempre assim, o metido a es-
perto e malandro manda o idiota jo-
gar pedras  só para ver a reação. 
***Mais malandro é quem sabe que as 
besteiras são mentirosas e falsas, são 
apenas apelos provocativos...

Os eleitos no último pleito 
passam por três momentos 
importantes de comemora-
ção após a divulgação do 
resultado das urnas. O pri-
meiro é a comemoração fes-
tiva com os apoiadores no 
momento em que são pro-
clamados os resultados das 
urnas. O segundo  aqui na 
101ª Zona eleitoral ocorreu 
no último dia 14, quando fo-
ram diplomados pela Justiça 
Eleitora, momento em que tem a vitória é 
reconhecida e legalizada pelo sistema e o 
outro ocorrerá em primeiro de janeiro de 
2021, quando será feita a cerimônia de pos-

Natal das crianças
na pandemia

Numa época como esta, não dá para faci-
litar. Os eventos e encontros em sua maio-
ria estão restritos e regidos por protocolos. 
Face a isto, o Sistema Província que há 25 
anos realiza um baile com entrada franca 
para o seu público juntamente com o natal 
solidário, neste alterou a programação. O 
baile não será realizado e o natal não terá 
a costumeira confraternização com o Bom 
Velhinho no Clube Recreativo Comercial. 
Os presentes para os autores das cartinhas 
serão entregues na portaria da emissora a 
partir de listas que serão divulgadas pelo 
rádio. Mesmo com a crise e a pandemia, 
mais de 200 cartas serão atendidas.  O 
excedente ou o que não for retirado será 
entregue para a ala pediátrica do HSA. 

Record de contaminação

Em Tenente Portela mais de 500 pessoas 
já foram contaminadas pelo coronavírus 
numa população de em torno de 14 mil 
habitantes. Os números vêm aumentando 
muito nos últimos dias. Os dados oficiais, 
informados no meio desta semana dão 
conta que 62 habitantes estão contamina-
dos. Desde o começo da pandemia, são 
contabilizados 572 infectados, dos quais, 
503 já se recuperaram. Sete portelenses 
morreram em função de complicações 
causadas pelo vírus. A Secretaria Muni-
cipal da Saúde e Saneamento (SMSS) in-
forma que 3.324 pessoas fizeram o teste 
para detecção de Covid-19. Deste mon-
tante, 2.712 resultados foram descartados. 

Federalização da RS163

Anda a passos largos a mobilização dos 
prefeitos da região, liderados pela Amuce-
leiro,  na busca da federalização do trecho 
da RS163 entre o Km “0” no trevo com a 
RST-472 e o Rio Uruguai. Na semana que 
passou ocorreram reuniões de autoridade 
locais com a DAER, oportunidade em que 
alguns novos prefeitos de se engajaram 
à luta. Em Santa Catarina a mobilização 
também é intensa e já repassou a estrada à 
união. O objetivo é que sob a responsabili-
dade federal possam ser iniciados os traba-
lhos da ponte de travessia do rio.

se. A diplomação neste ano, em função dos 
protocolos impostos pela pandemia, foi em  
cerimônia reservada aos eleitos na sede da 
justiça eleitoral da 101ª. Na foto os prefeitos 
e os vices diplomados.

 
Coisa de advogados!

 Pouco antes do Natal, dois moto-
ristas – um advogado e outro engenheiro 
– sofreram uma colisão horrível e os dois 
carros foram destruídos. Pelo que só pode 
ser descrito como um milagre, os dois ho-
mens estão ilesos.
Depois de rastejarem para fora dos carros, 
o advogado vê o anel de grau do enge-
nheiro e diz:
“Então você é um engenheiro. Eu sou um 
advogado. Basta olhar para os nossos car-
ros. Não sobrou nada, mas saímos ilesos. 
Deve ser um sinal de Jesus, já que estamos 
perto do Natal.”
O engenheiro responde: “Eu concordo to-
talmente com você. Este deve ser um sinal 
de Jesus.”
O advogado continua: “E olhe para isso. 
Aqui está outro milagre. Meu carro está 
completamente destruído, mas esta gar-
rafa de vinho que eu comprei para uma 

festa no escritório não 
quebrou. Certamente 
Jesus quer que façamos 
um brinde e celebremos 
nossa boa sorte.”  
Em seguida, ele entrega 
a garrafa ao engenheiro.

O engenheiro concorda, toma alguns goles 
grandes e devolve a garrafa ao advogado.
O advogado pega a garrafa, coloca ime-
diatamente a tampa e a devolve ao enge-
nheiro.
O engenheiro pergunta: “Você não vai be-
ber?”
O advogado responde: “Não … Vou espe-
rar a polícia.”

Russo, com certeza!

Um inglês, um francês e um russo estão 
em um museu olhando uma pintura de 
Adão e Eva brincando no Jardim do Éden.
Os três olham para a tela fixamente.
“Observem sua reserva, sua calma”, refle-
te o britânico. “Eles devem ser britânicos.
” Os três refletem sobre essa possibilidade 
por um momento antes que o francês e o 
russo balancem a cabeça em desacordo.
“Bobagem”, diz o francês. “Eles estão nus 
e são bonitos, aproveitando o melhor da 
vida. Eles são claramente franceses.

” O britânico e o russo concordam neste 
ponto, mas depois de um momento, o rus-
so balança a cabeça novamente.
“Sem roupa, sem abrigo …”, reflete.
Além disso, eles só têm uma maçã para 
comer, mas dizem que este é o paraíso.
Eles são claramente russos!”

TRANSIÇÃO
Em Tenente Portela, ao contrário de que alguns previam, a transição de governo ocorre de 
maneira ordenada e civilizada. Nos últimos dias a equipe de governo da próxima admi-

nistração tem sido vista cotidianamente no paço municipal tomando ciência de projetos e 
planos em andamento. Na última terça-feira, em coletiva à imprensa, o prefeito confirmou 
o seu secretariado. A relação dos chefes das pastas municipais está nesta edição do jornal.

***Dizem por aí que um mi-
crofone aberto e a “live” em anda-
mento na Câmara, registrou o so-
nho de ser locutor de um edil...rs 
 ***Pomposamente, ele transmi-
tiu à comunidade: “...a partir de 
agora o microfone é livre...” rsrs 
      ***As eleições foram no dia 15, mas já 
tem gente projetando os próximos pleitos. 
  ***Numa cidade da região já co-
meçou a se trabalhar o nome do su-
cessor menos de um mês depois 
da eleição atual. Isso que é pressa. 
  ***Por falar em pressa, notaram 
que os canteiros do Centro esca-
param ilesos nas últimas semanas? 
  ***Quem não escapou ileso foram al-
guns moradores que voltaram a registrar 
visitas dos amigos do alheio. Várias no-
tícias de furtos em Tenente Portela.

***E dizem que pelo mesmo autor.
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Economia Politica

Pagamento do IPVA 
2021 começa no Rio 

Grande do Sul

A partir da quarta-feira 
(16/12), os proprietários de 
veículos emplacados no Rio 
Grande do Sul podem pagar o 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
de 2021. O pagamento em cota 
única vai até 31 de março, com 
descontos por antecipação que 
variam conforme o mês. Em ja-
neiro, inicia o calendário para 
parcelamento. Para abril, está 
previsto o vencimento do tri-

buto de acordo com o final da 
placa.

De 16 a 30 de dezembro, o 
desconto por antecipação é de 
22,40%. Em dezembro, o con-
tribuinte também paga o valor 
referente à Unidade de Padrão 
Fiscal (UPF/RS) de 2020. A 
partir de janeiro, há um reajus-
te estimado em 3,54% do valor 
atual. O desconto é o mesmo 
para quem pagar até 29 de ja-
neiro. Porém, a UPF válida já é 
reajustada para 2021.

Pagamento em cota única:

- até 30 de dezembro: 22,4% 
(em valor referente à UPF 2020)

- até 29 de janeiro: 22,4%

- até 26 de fevereiro: 21,6%

- até 31 de março: 20,8%

Data de vencimento 
(conforme o final da placa):

- Final 1 - 1º/04/2021 
- Final 2 - 5/04/2021
- Final 3 - 7/04/2021
- Final 4 - 9/04/2021
- Final 5 - 12/04/2021
- Final 6 - 14/04/2021
- Final 7 - 16/04/2021
- Final 8 - 19/04/2021
- Final 9 - 23/04/2021
- Final 0 - 26/04/2021

O pagamento em cota única para empresas tem desconto até 
março também. O sistema é o mesmo de pessoas físicas: o des-
conto diminui a cada mês e, em dezembro, o valor pago ainda é 
referente à UPF 2020. No caso de pessoas físicas, no pagamento 
em parcela ou cota única, podem se somar os descontos de Bom 
Motorista e Bom Cidadão.

Pagamento em cota única 
(pessoa jurídica):

- até 30 de dezembro: 3% 
(em valor referente à UPF 2020)

- até 29 de janeiro: 3%

- até 26 de fevereiro: 2%

- até 31 de março: 1%

Junto com IPVA é possível pagar o licenciamento, o seguro 
obrigatório - DPVAT e as eventuais multas de trânsito. O licencia-
mento do veículo só ocorre com a quitação de todas essas obriga-
ções. Os pagamentos podem ser feitos em agências do Banrisul, do 
Banco do Brasil e do Sicredi.

tookapic

De 16 a 30 de dezembro, o desconto por antecipação é de 22,40%

Governo aumenta para R$ 1.088 
previsão para mínimo em 2021

O governo aumentou para 
R$ 1.088 a estimativa para o sa-
lário mínimo em 2021. O valor 
consta de mensagem modifica-
tiva ao projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) do 
próximo ano, que deverá ser 
votado hoje (16) pelo Congres-
so. O ofício foi enviado ontem 
(15) pelo Ministério da Econo-
mia.

O valor representa R$ 21 de 
aumento em relação à projeção 
de R$ 1.067 que constava da 
proposta do Orçamento Geral 
da União, enviada ao Congres-
so no fim de agosto. A medida 
deverá ter impacto de R$ 7,4 
bilhões nas contas públicas em 

2021.
A alta deve-se a um repique 

da inflação e à revisão da proje-
ção para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), 
usado para cumprir o objeti-
vo da Constituição de manter 
o poder de compra do salário 
mínimo. Em agosto, quando os 
preços ainda estavam impacta-
dos pela crise da pandemia do 
novo coronavírus, a equipe eco-
nômica projetava que o INPC 
encerraria 2020 em 2,09%. No 
fim de novembro, a previsão 
saltou para 4,1%, após a alta no 
preço dos alimentos no segun-
do semestre.

Segundo o projeto da LDO, 

cada R$ 1 de aumento do salá-
rio mínimo eleva a previsão de 
gastos do governo em R$ 355 
milhões. Isso porque diversos 
gastos, como o piso dos bene-
fícios da Previdência Social, o 
abono salarial e o seguro-de-
semprego, estão atrelados ao 
salário mínimo. Dessa forma, a 
alta de R$ 21 impacta as despe-
sas federais em R$ 7,4 bilhões.

De 2012 a 2019, o salário 
mínimo era reajustado por uma 
fórmula que seguia a variação 
do INPC do ano anterior mais o 
crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma das riquezas 
produzidas no país) registrada 
dois anos antes. 
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Politica

Impotência do Treino de 
Força na Corrida

Amuceleiro se reúne com a Casa Civil 
para discutir federalização da RSC-163

Na manhã desta terça-feira 
(15) o Presidente da Amucelei-
ro e prefeito de Braga Carlos 
Alberto Vigne, acompanhado 
do prefeito de Barra do Guarita 
Rodrigo Locattelli Tissot e do 
prefeito eleito de Três Passos 
Arlei Tomazoni, estiveram reu-
nidos com o Secretário – Chefe 
da Casa Civil do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Otomar Vivian, tratando sobre 
a federalização da ERS 163 que 
liga Barra do Guarita e Itapiran-
ga/SC.

Segundo o presidente da 

Amuceleiro, em 16 de julho 
o processo foi aprovado pelo 
Conselho de Administração do 
Daer e em 27 de julho também 
foi aprovado pelo Conselho 
Rodoviário da Secretaria dos 
Transportes.

Atualmente o processo en-
contra-se na Casa Civil, inclu-
sive já foi protocolado no dia 
19/10 sob o nº 232 e deverá ir 
a votação na primeira semana 
de 2021 na Assembleia Legis-
lativa.

Após a votação na Assem-
bleia será dado a continuidade 

das tratativas diretas com o De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura e Transportes (DNIT), 
já que em audiência na última 
viagem do presidente da Amu-
celeiro houve um comprometi-
mento do órgão de federalizar 
a rodovia no mês de maio de 
2021.

Esta demanda é fundamen-
tal para a concretização de um 
possível projeto futuro de cons-
trução de uma ponte sobre o rio 
Uruguai, ligando os Estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tarina.

Prefeitos Nei de Braga, Rodrigo de Barra do Guarita e Prefeito eleito de Três Passos Arlei, em audiência na Casa Civil

 Divulgação/Observador Rergional/Reprodução)

Edil sugere audiência pública para 
debater Projeto de Lei que envolve 

localidade de Coronel Bicaco

Politica

Ao se manifestar na ses-
são ordinária da segunda-feira 
(14/12), o vereador Afrânio 
Bertaluci (PP) sugeriu a reali-
zação de uma audiência pública 
para discutir o Projeto de Lei 
nº 092/2020, o qual delimita o 
perímetro urbano da localidade 
de Esquina São João, com área 
topográfica medindo 49.474,78 
metros quadrados.

O progressista classificou 
a matéria como ‘delicada e 
minuciosa’. — Devemos cha-
mar a comunidade de Esquina 
São João para saber o que eles 
acham desse projeto. Não sabe-
mos o real motivo do projeto e 
quem será beneficiado ou pre-
judicado — acrescentou Afrâ-
nio Bertaluci.

O edil recomendou que a 
audiência pública conte com a 
presença de representantes da 
comunidade, do Poder Legisla-
tivo e da Administração Muni-

cipal. — Se os moradores acha-
rem que o projeto é bom, vamos 
votar favoráveis. Se acharem 
que é ruim, votamos contra — 
ressaltou o político do PP.

Vereador Afrânio Bertaluci sugeriu a realização de audiência pública ao se 
manifestar na sessão ordinária da segunda-feira

Diones Roberto Becker

Muitos corredores focam apenas no treinamento da corrida em 
si, mas parte essencial da rotina do corredor é o treinamento de 
força, porque o tecido muscular é o responsável por proteger e 
minimizar impactos as articulações do corpo, que são muito re-
quisitadas durante a corrida.

Com os músculos fortalecidos, o corredor tem melhora sig-
nificativa em vários aspectos da corrida, tanto na prevenção de 
lesões, quanto na melhora da performance. A força é um dos pon-
tos que mais fazem a diferença em uma corrida, já que, é ela que 
permite que o atleta cumpra, com máximo desempenho, toda a 
prova. Os exercícios específicos de força aumentam essa habili-
dade e fazem com que o atleta consiga correr mais quilômetros 
em um menor tempo.

 O treinamento de força, além de fortalecer o tecido muscular, 
melhora a força e resistência dos tendões. Sendo assim, é uma 
ótima maneira de prevenir entorses.

Ao treinar movimentos livres, como agachamento, simulamos 
movimentos de aterrissagem, sendo assim, ao executar este tipo 
de exercício, pelo menos 2 vezes na semana, já é o suficiente para 
educar o corpo a amortecer melhor ao entrar em contato com o 
solo.

Durante a corrida, muitas articulações são exigidas, como a do 
tornozelo e joelho, por exemplo. Ao ter essa musculatura fortale-
cida, a articulação permanece protegida, diminuindo a incidência 
de lesões, como: tendinite, lesões ao menisco, fraturas por estres-
se, entre outras.

Através de um planejamento, acompanhamento profissional e 
a união de treino de força, o condicionamento aumenta, enquanto 
o tempo de recuperação diminui, reduzindo assim as lesões e pre-
servando o tecido magro e criar uma curva de desempenho mais 
sustentável para o seu corpo.

Sala do Empreendedor 
de Redentora recebe Selo 

Bronze

Politica

O prefeito Nilson Paulo 
Costa recebeu em seu gabine-
te, no dia 15 de dezembro, re-
presentantes do Sebrae RS. Na 
data, a Sala do Empreendedor 
de Redentora recebeu o Selo 
Bronze.

A certificação é a etapa fi-
nal de um processo iniciado há 
mais de cinco meses. Duran-
te este período, as atividades 
envolveram diferentes etapas, 
como bate-papos online, apre-
sentação de cases, esclareci-
mento de dúvidas, autodiagnós-
tico e avaliação. A certificação 

é resultado de 
uma parceria 
entre o Sebrae 
RS e a Funda-
ção Nacional 
de Qualidade 
(FNQ) para 
reconhecer os 
esforços de 
melhoria e ofe-
recer um aten-

dimento ainda mais qualificado 
para os empreendedores locais.

Conforme o prefeito Nilson, 
a conquista é muito importante 
para o município de Redentora, 
para a Sala do Empreendedor e 
para os empreendedores.  

Segundo o agente de Desen-
volvimento da Sala do Empre-
endedor de Redentora, Daniel 
Callioni, o objetivo é aumentar 
cada vez a quantidade de servi-
ços ofertados para as empresas. 
“Para isto agradecemos a ajuda 
e contamos cada vez com a par-
ticipação do Sebrae.”

Divulgação
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Politica

Politíca

Rosemar Sala apresenta primeiro 
escalão do governo

Na manhã de hoje, 15, 
ocorreu na residência do pre-
feito Eleito Rosemar Sala, 
uma coletiva de imprensa 
onde o mesmo apresentou a 
equipe que vai formar o pri-
meiro escalão do governo.   
Sala confirmou o nome de Pau-
lo Farias para a Administração 
e Planejamento, Elido Bales-
trin para as Finanças, Leonardo 
Siqueira para a Industria, Co-
mércio e Turismo e Rosângela 
Fornari para Assistência Social; 
Magna Sinhori na saúde e sa-
neamento; Gicelda Berghetti 
Denes para Educação, Cultura 
e Desportos; Mauro Ludwig no 
Desenvolvimento Rural e Sale-
te Sala nos Serviços Urbanos. 

Na coletiva Sala disse que 
montou uma equipe prepara-
da, qualificada e com projetos 
capazes de movimentar o mu-
nicípio em busca da implanta-
ção do plano de governo e dos 
projetos da nova administração. 
Na mesma coletiva foram apre-
sentados os nomes do João 
Benício Arruda Flores como 
secretário adjunto de Desen-
volvimento Rural, Márcia 
Megier como adjunta dos Ser-
viços Urbanos e  Indaiara Wis-
niewski como adjunta na saúde.  
Cleber Tesche também fará 
parte do novo governo atuan-
do junto a secretaria de Assis-
tência Social, possivelmente 
ocupando o cargo de diretor de 

habitação, uma vez, que não 
é possível nomear adjunto 
nesta pasta neste momento. 
A posse da nova equipe de 
trabalho ocorre apenas no dia 
01 de janeiro, no entanto, o 
trabalho de transição já está 
ocorrendo neste mês de de-
zembro, envolvendo membros 
do atual e do futuro governo. 
Sala disse que a transição está 
ocorrendo de forma tranqui-
la e que a equipe do prefeito 
Clairton Carboni está munin-
do a equipe do futuro governo 
de informações e documen-
tos que serão necessários para 
que a próxima equipe comece 
a trabalhar quase que instan-
taneamente assuma o poder. 

Equipe de trabalho do governo Sala e Balestrin que assumem Tenente Portela em janeiro de 2021

Maicon Spanic

Eleitos na 101ª Zona Eleitoral são 
diplomados em Tenente Portela

Na manhã de hoje, 14, acon-
teceu no Cartório Eleitoral de 
Tenente Portela a diplomação 
dos eleitos na 101ª Zona Eleito-
ral. Foram diplomados os pre-
feitos e vice eleitos dos muni-
cípios de Tenente Portela, Vista 
Gaúcha, Barra do Guarita, Der-
rubadas  e Miraguaí.

A cerimônia rápida e simul-
tânea ocorrer de maneira fecha-
do ao público e diplomou ape-
nas prefeito e vice, sendo que 
os vereadores serão diplomados 
por meio virtual a partir do dia 
18 de dezembro, quando eles 
poderão acessar o site da Tribu-
nal Regional Eleitoral e impri-
mir seus respectivos diplomas.

Foram diplomados hoje os 
eleitos de Tenente Portela, Ro-

semar Sala e Leônidas Bales-
trin; de Barra do Guarita, Ro-
drigo Tissot e Anildo Alieve; 
de Derrubadas Alair Cemim e 
Miro Mulbaier; de Vista Gaú-

cha, Claudemir José Locatelli 
e André Danetti; de Miraguaí 
Valdelirio Pretto e Leonir Har-
tk. Todos prefeitos e vices elei-
tos respectivamente.

Somente os eleitos aos cargos de prefeito e vice foram diplomados de forma presencial

Maicon Spanic

Tradicionalismo na Escola: 
Necessário ou inútil?

Lendo uma reportagem da década de 70 onde um jornalista 
entrevistava Paixão Côrtes, uma frase me chamou atenção dita 
por ele: “Nosso folclore é paupérrimo”.

      Questionado sobre o conservadorismo do movimento tra-
dicionalista respondeu: “Pela visão exterior, isso acaba afastan-
do muitas pessoas, 
que não querendo 
se sentirem “ultra-
passadas”, acabam 
deixando de lado 
uma série de coisas 
que fazem parte da 
tradição e da cul-
tura gaúcha, como 
por exemplo o uso 
de bombachas no 
cotidiano, e não só 
por jovens, mas até 
mesmo pelos adul-
tos. São vários os 
ângulos para serem 
enfocados, nós não 
conhecemos nem o 
que vestimos, nem 
o que comemos, 
nem o que dança-
mos ou cantamos. 
Não recebemos 
das escolas de 1º 
e 2º Graus, instru-
ções sobre coisas tradicionais do Rio Grande do Sul. 

      Acontece que as pessoas tem necessidade da sua cultura, 
da sua herança para se integrarem. E estas pessoas tem dificul-
dades na evolução da sociedade, que deixou de lado estes pa-
drões, para se incorporar ao desenvolvimento. Porque é “feio” 
não acompanhar a evolução! O importante é estar na “onda”, na 
“moda”. Quando se vai ao Nordeste, se encontra o folclore vi-
gente a todo momento no cotidiano, o que não se verifica aqui”. 
(PAIXÃO CÕRTES, 1981).

     Porém, se formos avaliar como um todo, ainda é pouco 
ou quase nada. Na escola principalmente, que é a fase que nor-
malmente a gurizada que dança em CTG muitas vezes acaba 
querendo parar, sair do CTG, porque seus colegas acham motivo 
de chacota estar dançando. E o motivo disso? A escola não in-
centiva em NADA.

      E para não dizer que não fazem absolutamente nada, 
na Semana Farroupilha falam um pouco sobre chimarrão, arroz 
carreteiro, churrasco. As mais avançadas no “culto a tradição” 
tocam o hino quem sabe... Isso se não tiver assuntos mais impor-
tantes a tratar com os alunos.

   Mas existem as exceções. Algumas escolas fazem um traba-
lho forte junto ao município, trazendo os CTGS para dentro das 
escolas, ou muitas vezes os próprios professores de Educação 
Física aprendem para poder ensinar a criançada.

   Não podemos cobrar dos jovens e adultos que proliferem 
nada relacionado ao tradicionalismo, se não for algo visto e in-
centivado na infância. Tudo começa lá, no momento em que es-
tamos moldando futuros cidadãos.

   É chegado o momento de pensarmos e agirmos coletiva-
mente, onde escolas e entidades desenvolvam “Projetos” em par-
ceria, de forma a buscar a integralidade da educação de nossos 
cidadãos e a manutenção da identidade cultural do povo gaúcho.

Lembrete: A Pandemia está ativa, use máscara, siga os pro-
tocolos recomendados, evite aglomerações. A vida vale muito.

  Até a próxima.
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    Informativo
  Câmara Municipal de Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

Pandemia

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REA-
LIZADA NO DIA 14/12/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no 
dia 14 de dezembro de 2020, com as seguintes presenças: Verea-
dores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB (presidente em exercí-
cio), ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI, MARILENE 
FATIMA SILVEIRA/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, ITO-
MAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, LUCIDIO DE OLIVEIRA/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Havendo 
número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de 
Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente. 
Em seguida solicitou a Secretária a leitura das correspondências re-
cebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço 
de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck em nome do Presidente Na-
tanael Diniz de Campos: 

1 -  Requereu que seja encaminhada correspondência parabeni-
zando a Associação APPATA – Associação Portelense de Proteção 
Auxilio e Tratamento aos Animais, pelo trabalho desempenhado no 
município, solicitou na oportunidade aos novos gestores do Poder 
Executivo que auxiliem a associação com recursos e se possível com 
a construção de um canil municipal.

2- Requereu que seja encaminhada correspondência ao Studio 
Kangoo Dance em especial a professora Elis Wink, que foi campeã 
do 7º Brasil Kangoo Run, bem como a participante Dionéia Kuhne 
que obteve uma ótima colocação de 4º lugar. Este requerimento foi 
subscrito por todos os vereadores da Casa.

Da Vereadora Marilene F. Silveira:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa 

Legislativa qual a atual situação da rede de água da localidade de 
Alto Cordeiro de Farias, e a previsão de entrada em funcionamento 
da mesma. 

2 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa 
Legislativa qual a atual situação da rede de água da localidade de 
Burro Magro, e a previsão de entrada em funcionamento da mesma, 
a qual beneficia as famílias das Localidades de São Marcos e Nossa 
Senhora de Lourdes, conforme relação anexo. Este requerimento foi 
subscrito pelos Vereadores Itomar Ortolan e Lucídio de Oliveira.

3 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja realizado com 
a maior brevidade possível reparo na estrada no trecho que liga a 
comunidade do km 12, próximo a propriedade de Erno Stur á loca-
lidade Marco da Pedra.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei Executivo nº 069/2020: Dispõe sobre a concessão 

de vale-alimentação aos Servidores Municipais e dá outras provi-
dências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Executivo nº 071/2020: Dispõe sobre denomina-
ção de vias públicas do Loteamento Residencial Yucumã e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Executivo nº 072/2020: Autoriza o Poder Execu-
tivo conceder desconto para o pagamento do IPTU do Exercício de 
2021 e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unani-
midade.

Projeto de Lei Executivo nº 073/2020: Inclui dispositivo no PPA, 
na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Executivo nº 074/2020: Inclui dispositivo no PPA, 
na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei Executivo nº 075/2020: Inclui dispositivo no PPA, 
na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei Executivo nº 076/2020: Inclui dispositivo no PPA, 
na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Resolução nº 06/2020: Estabelece adequações e atu-
alizações no Regimento Interno. Este projeto foi aprovado por una-
nimidade. 

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 14 
de dezembro de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela. 

Governo retoma cogestão 
regional e atualiza protocolos do 

distanciamento controlado

Após reuniões com prefei-
tos, empresários, deputados 
e representantes de diversos 
segmentos na segunda-feira 
(14/12), o Governo do Estado 
divulgou atualizações no mo-
delo de distanciamento contro-
lado. Entre as quais, a retoma-
da da cogestão regional, que 
foi suspensa por 14 dias para 
permitir a adoção de protoco-
los de prevenção comuns no 
Rio Grande do Sul e reduzir a 
contaminação por coronavírus. 
As mudanças estão no decreto 
nº 55.644, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 14 de de-
zembro.

Como os indicadores, prin-
cipalmente de internações em 
leitos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), seguem altos em 

quase todas as regiões, o Gabi-
nete de Crise decidiu manter al-
gumas regras previstas no anti-
go decreto, como a proibição de 
permanecer em locais públicos 
sem controle de acesso (praias 
e praças, por exemplo), com a 
exceção para a prática de exer-
cícios físicos, em regiões clas-
sificadas em bandeira verme-
lha. No entanto, o Governo do 
Estado abriu possibilidade para 
que, por meio de decreto muni-
cipal, prefeituras autorizem a 
permanência nesses ambientes, 
desde que conte com mecanis-
mos de fiscalização para coibir 
aglomerações.

Também seguem vedados, 
eventos festivos públicos e pri-
vados de final de ano, como 
em empresas ou condomínios. 
Permanece a recomendação 

para que as celebrações sejam 
realizadas em pequenos grupos 
de até dez pessoas (sem con-
tar as crianças) de um mesmo 
grupo de convivência regular, 
seguindo os protocolos de dis-
tanciamento social, uso correto 
de máscara, ventilação cruzada 
e higienização, entre outros.

Quadras esportivas e ati-
vidades em locais fechados, 
como cinemas e teatros, não 
estão liberadas em bandeira 
preta ou vermelha, apenas em 
bandeira laranja e amarela. Em 
atendimento a demandas do se-
tor, há mudanças nos horários 
de funcionamento de estabele-
cimentos comerciais, restauran-
tes e bares, que passam a poder 
receber clientes até as 22 horas, 
encerrando as atividades até as 
23 horas.

Novos protocolos do Governo Estadual foram divulgados nesta semana e permite funcionamento do comércio a noite

Obras

DAER retoma pavimentação asfáltica de 
trecho entre Iraí e Planalto

Conforme o Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (DAER), nesta etapa, 
serão pavimentados três quilô-
metros da ERS 324, trecho que 
liga os municípios de Iraí e Pla-
nalto.

— Contamos com um apor-
te de R$ 4,5 milhões para inves-
tirmos nessa ligação regional 
tão importante. Quase a meta-
de desse recurso foi anunciada 
recentemente pelo governador 
Eduardo Leite, o que atesta os 
nossos esforços em qualificar-

mos cada vez mais a malha ro-
doviária — disse o secretário 
estadual de Logística e Trans-
portes, Juvir Costella.

O diretor geral do DAER, 
Luciano Faustino, 
afirma que ainda 
este ano o trecho 
terá a terraplana-
gem concluída. Es-
tão em atividade, 
também, a drena-
gem e a limpeza da 
faixa de domínio, 
às margens da via.

— Deveremos ingressar na 
fase de pavimentação já nos 
primeiros dias de 2021 e fina-
lizá-la ainda em janeiro — esti-
ma Luciano Faustino.

D
ivulgação
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nos fez
cooperar.
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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 Geral

Quase metade da população 
derrubadense está cadastrada no 

Programa Nota Fiscal Gaúcha
O Programa Nota Fiscal 

Gaúcha (NFG) alcançou, na 
terça-feira, 15 de dezembro, 
a marca de 1.356 de cidadãos 
derrubadenses cadastrados, isso 
representa 42,76% da popula-
ção do município.

O programa incentiva a 
cidadania fiscal por meio da 
emissão de notas fiscais e esti-
mula os cidadãos a solicitarem 
à inclusão do CPF na hora da 
compra e faz parte do programa 
municipal de Educação Fiscal. 
Dessa forma, também auxilia 
no combate à sonegação e no 
aumento da arrecadação.

Toda vez que os consumido-
res incluem CPF nos documen-
tos fiscais acumulam pontos 
que são convertidos em bilhetes 
para participar de sorteios men-
sais.  O programa NFG além de 
benefícios ao consumidor, com 
sorteios mensais e instantâneos 
de prêmios em dinheiro, garan-
te às entidades sociais, escolhi-
das pelos cadastrados, repasses 

mensais. 
Apenas em 2020, serão dis-

tribuídos R$ 3,2 milhões em 
prêmios aos cidadãos por meio 
dos sorteios, além de repasses 
na ordem de R$ 12 milhões para 
entidades de assistência social, 
educação, saúde e defesa e pro-
teção dos animais. Além dos 
prêmios em dinheiro, a iniciati-
va também prevê descontos de 

1%, 3% ou 5% no valor do tri-
buto do IPVA aos cidadãos que 
pedem a inscrição do CPF nas 
Notas Fiscais de suas compras.

Para se cadastrar no NFG é 
simples, basta o número de seu 
CPF e a data de nascimento. A 
prefeitura municipal de Derru-
badas tem feito o cadastro dos 
munícipes junto ao setor de 
Blocos.

A prefeitura de Derrubadas tem realizado o cadastro dos municípes atraves 
do setor de blocos

Divulgação

Poder Judiciário doa 
recursos para entidades 

de Tenente Portela

Como já ocorreu em outros 
anos o Poder Judiciário, Co-
marca de Tenente Portela efe-
tuou a doação de valores, oriun-
dos de pagamento de penas em 
dinheiro por réus em processos 
criminais, para entidades que 
se habilitaram e cuja habilita-
ção foi homologada em edital 
publicado no Diário da Justiça 
e apresentação de projetos.

Desta vez, foram doados 
pelo Poder Judiciário para a As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), o valor 
de R$ 12.253,20, para a Asso-
ciação Regional de Pais e Ami-
gos dos Autistas - João Pedro, o 
valor de R$ 12.572,30, e para a 
Liga Feminina de Combate ao 
Câncer, o valor de R$ 1.600,00, 
totalizando R$ 26.425,50.

Divulgação

Poder judiciário já fez a entrega dos recursos para as entidades
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A educação brasileira está tomando um novo rumo, caminhan-
do a um novo modelo de ensino “o ensino híbrido”. O ensino 
híbrido acena como a esperança da educação, onde pode-se apro-
ximar o avanço das novas tecnologias e o modo como se ensina 
e se aprende.

O ensino híbrido é uma combinação do ensino presencial e o 
ensino online. No modelo híbrido, a ideia é que educadores e alu-
nos possam ensinar e aprender em tempos e locais variados. Mui-
tas vezes, a implementação desse recurso didático não contempla 
a realidade de todas as instituições de ensino, pois em muitos lo-
cais, o acesso à tecnologia ainda é restrito e inacessível a muitos 
estudantes.  

Além da dificuldade de acesso a essas tecnologias nos depa-
ramos também com o conhecimento limitado a elas por parte de 
alguns professores que precisaram se reinventar para poder dar 
conta de tantas exigências as quais são novas a cada dia, não se 
tem uma receita para o que fazer e nem a certeza que dará certo, 
tendo a necessidade de muitos ajustes, aprimoramento constante e 
aprovações do que dará certo.

Nessa parada brusca que se fez necessário no intuito de prote-
ger a vida, foi necessário a distância entre escola e famílias, per-
dendo-se assim o contato diário. Sendo o ensino realizado apenas 
a distância onde o professor teve um desafio maior de trabalhar as 
tecnologias onde o ensino não pode ter mais o contato diário com 
professore e colegas, assim o professor precisou se desafiar a ela-
borar/produzir uma aula atrativa ao aluno e o aluno e famílias se 
reinventar também realizando as atividades propostas com auxílio 
a distância do seu professor. Onde muitas famílias nem acesso as 
tecnologias tem e em muitos casos nem o tempo necessário para 
fazer o acompanhamento aos seus filhos nas atividades ou ainda 
não tem o conhecimento de muitos conteúdos o que torna essa 
ajuda quase que impossível.

Vendo nesse processo o ensino híbrido sendo aplicado não 
como opção, mas dessa vez como necessidade e como uma ino-
vação que se fez necessária e que está dando ótimos resultados. 
Claro que esse ensino não está completo pois sendo híbrido tem 
momentos que o aluno pesquisa e outro que tem o contato com 
o professor que será o mediador dessa aprendizagem, sendo que 
o ensino híbrido não está nesses casos sendo aplicado de forma 
direta, mas num período atípico faz-se o melhor para alcançar os 
objetivos propostos. 

Contribuição do ensino híbrido para a 
aprendizagem Leandro Vendrusculo

ARTIGO

Leandro Vendrusculo
Professor Licenciado em Matemática/UNIJUÍ - 2006
Pós Graduado em Ação Interdisciplinar no Processo 

Ensino-Aprendizagem com ênfase nos Paradigmas Atuais da 
Educação/FAI - 2007

Pós Graduado em Matemática, Mídias Digitais e Didática: 
Tripé na Formação do Professor de Matemática/UFRGS - 

2016
Técnico em Informática/Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha - 2017 

Secretaria da Agricultura monitora surto 
de gafanhoto no Noroeste do RS

O surto de gafanhotos que 
atinge o Rio Grande do Sul se-
gue sendo monitorado em 22 
cidades, pela Secretaria Esta-
dual da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural. O foco 
de atenção é o noroeste gaúcho, 
mas, de acordo com os técnicos 
da pasta, não há motivos para 
grandes preocupações, já que 
a maior incidência dos insetos 
permanece concentrada nas áre-
as de mata nativa e não nas de 
lavoura.

De acordo com Ricardo Feli-
cetti, chefe da divisão de Defesa 
Vegetal da Secretaria da Agri-
cultura, as cidades acompanha-
das de perto são Bom Progresso, 
Campo Novo, Chiapeta, Coronel 
Bicaco, Santo Augusto, São Va-
lério do Sul, Redentora, Braga, 
Nova Ramada, São Martinho, 

Alegria, Boa Vista do Buricá, 
Catuípe, Humaitá, Ijuí, Indepen-
dência, Inhacorá, Nova Cande-
lária, Palmeira das Missões, São 
José do Inhacorá, Sede Nova e 
Três de Maio.

— Os focos de trabalho per-
manecem concentrados nessa 
região de monitoramento. Con-
tinuaremos trabalhando assim 
nesta semana. Até o momento, 
não registramos danos relevan-
tes nas lavouras, somente nas 
adjacências. E o que vimos es-
tamos avaliando ainda se foram, 
realmente, provocados pelos 
gafanhotos ou outro tipo de pra-
ga. Fazemos essa ponderação, 
porque é muito comum o apare-
cimento de pragas nas lavouras 
nesta época do ano. Por enquan-
to, os prejuízos são visíveis nas 
matas nativas — afirma Felicet-

ti.
O chefe da divisão de Defesa 

Vegetal do Estado informa ainda 
que os municípios de Santo Au-
gusto e São Valério do Sul são 
os que registram o maior núme-
ro de incidências de gafanhotos 
neste momento, mas não especi-
ficou quantos focos são ao todo.

Foram identificadas duas es-
pécies de gafanhotos na região 
noroeste: a Zoniopoda iheringi 
e ninfas de Chromacris specio-
sa. Ambas pertencem à mesma 
família, a Romaleidae, que não 
tem hábitos migratórios.

Os insetos são diferentes da 
espécie migratória sul-ameri-
cana (Schistocerca cancellata), 
que formou grandes nuvens na 
Argentina em junho e levou o 
Estado à condição de emergên-
cia fitossanitária.

Vários municipios da região já registraram a presença do inseto

Pesquisa da FAMURS aponta que 
67,42% dos prefeitos apoiam a 

majoração das alíquotas do ICMS

Economia

Uma pesquisa realizada pela 
Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do 
Sul (FAMURS), entre os dias 
08 e 10 de dezembro, destacou 
que pelo menos 67,42% de 396 
prefeitos entrevistados apoiam 
a majoração das alíquotas do 
ICMS, proposta pelo Governo 
do Estado. O projeto, que prevê 
a manutenção das alíquotas pe-
los próximos quatro anos, está 
em tramitação na Assembleia 
Legislativa e deve ser votado na 
terça-feira (15/12).

Em reunião no dia 07 de de-
zembro, o governador Eduardo 
Leite solicitou apoio ao presi-

dente da FAMURS e prefeito de 
Taquari, Maneco Hassen, que 
prometeu consultar os municí-
pios e garantir uma posição que 
represente as 27 associações re-
gionais diante de uma pauta tão 
importante para o Estado e os 
municípios gaúchos.

— Nós estamos preocupa-
dos com as receitas de 2021, 
não apenas pela manutenção 
das alíquotas, mas pelo cenário 
econômico que deve se formar 
no ano que vem. Sabemos que 
não é dos melhores — pon-
tuou Maneco Hassen, salien-
tando que o próximo ano será 
um desafio enorme para todos 
os gestores a partir da crise so-

cial imposta pela pandemia e a 
ampliação de serviços públicos 
nas prefeituras, formando uma 
crise social.

A pesquisa destaca também 
que 82,32% dos prefeitos con-
cordam com a proposta do Teto 
de Gastos Estaduais e a obriga-
toriedade do Realismo Orça-
mentário apresentada pelo Go-
verno do Estado. Além disso, 
89,39% dos prefeitos concor-
daram com a proposta dos Duo-
décimos, em que o repasse aos 
poderes Legislativo, Judiciário, 
Tribunal de Contas, Ministério 
Público e outras instituições es-
taduais seja feito com base na 
arrecadação real de cada mês.

Prefeitura lança editais 
para Seleção Pública de 

Projetos Culturais
A Prefeitura de Tenente Por-

tela publicou nesta quinta-feira, 
10, dois editais para Seleção 
Pública de Projetos Culturais 
que correspondem ao inciso III 
da Lei Aldir Blanc de Emergên-
cia Cultural.

O Edital 001 selecionará 
projetos de Oficinas Culturais, 
já o 002 será para Projetos Cul-
turais que possam ser transmiti-
dos pela internet ou disponibili-
zados por meio de redes sociais 
e outras plataformas digitais, as 
“lives”.

Os editais na íntegra, bem 
como o Formulário Padrão para 
a elaboração Plano de Trabalho 
estão disponíveis no site da Pre-
feitura. 

O prazo para inscrição dos 
projetos vai até o dia 28 de de-
zembro e serão destinados mais 
de R$ 78.000,00 para as ativi-
dades que constam nos editais. 
O Plano de Trabalho deverá ser 
enviado exclusivamente por e-
-mail, no endereço cultura@
tenenteportela.rs.gov.br, o tele-
fone de contato é o 3551-1685.

Tenente Portela

Divulgação
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 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de  DerrubadasVereadores de  Derrubadas

Politica

No dia quatorze de dezembro de dois 
mil e vinte, às dezenove horas, reuniu-se 
a Câmara Municipal de Vereadores, em 
Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CE-
MIN. A sessão também contou com a presença dos Vereadores: 
LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI 
LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, DE-
JAIR JOSÉ GIACOMINI, ADELINO MACHADO VASCON-
CELLOS, OSMAR VON MÜLLER e ALDORI BIGUELINI.

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vota-
ção a ATA Nº 039/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 30 
de novembro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como solicitou ao Secretário da Mesa que proce-
desse a leitura da ATA Nº 040/2020, da Sessão Ordinária realizada 
no dia 07 de dezembro de 2020, às 19 horas, a qual, depois de 
colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

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

PROJETO DE LEI Nº 034/2020: que Abre crédito suplementar 
por redução de dotações no orçamento do Município e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência 
Especial aprovado por aprovado por unanimidade, com parecer 
favorável emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi 
o Projeto aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 035/2020: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a prorrogar a vigência das Leis Municipais que 
especifica e dá outras providências. Este Projeto de Lei teve seu 
Regime de Urgência Especial aprovado por aprovado por unani-
midade, com parecer favorável emitido pelas Comissões Perma-
nentes e em seguida foi o Projeto aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 036/2020: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo a conceder subvenção social a Associação Hospitalar Be-
neficente Santo Antônio de Tenente Portela e dá outras providên-
cias. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência Especial 
aprovado por aprovado por unanimidade, com parecer favorável 
emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o Projeto 
aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 037/2020: que Prorroga a vigência da 
Lei Municipal nº 1.396, de 11 de agosto de 2020, que “Dispõe 
sobre o programa de subsídio para o plantio de milho da safra 
2020/2021, aos produtores rurais de Derrubadas e dá outras pro-
vidências.” Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência Es-
pecial aprovado por aprovado por unanimidade, com parecer fa-
vorável emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o 
Projeto aprovado por unanimidade. 

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS

Aberto o período de matrículas 
na rede estadual para 2021

Começou na terça-feira 
(15/12), o período de pré-matrí-
cula na rede estadual de ensino 
para o ano de 2021. O calen-
dário do Processo de Chamada 
Pública Escolar prevê, também, 

rematrícula, transferência, efe-
tivação da matrícula e inscrição 
em Curso Técnico Subsequente 
ou Concomitante e Aprovei-
tamento de Estudos do Curso 
Normal.

As solicitações de pré-ma-
trícula, de inscrição em curso 
técnico e aproveitamento de 
estudos do curso normal, de 
rematrícula e de transferência 
serão realizadas online, no site 
da Secretaria Estadual da Edu-
cação (SEDUC). A efetivação 
da matrícula deverá ser reali-
zada por aqueles que fizeram a 
pré-matrícula ou pediram trans-
ferência, de modo presencial, 
na unidade escolar onde o estu-
dante obteve a vaga.

O resultado da Chamada 
Pública Escolar será divulgado 
a partir de 28 de fevereiro de 
2021 no site da SEDUC e, pre-
sencialmente, nas escolas.

Resultado da Chamada Pública Escolar será divulgado a partir de 28 de 
fevereiro de 2021 no site da SEDUC e nas escolas

Diones Roberto Becker

Câmara aprova PL para ajuda fiscal 
a estados e municípios

Câmara dos Deputados apro-
vou nesta terça-feira (15) o pro-
jeto de lei complementar que 
prevê um plano de ajuda fiscal 
a estados e municípios. O proje-
to amplia de seis para até nove 
anos a permanência dos esta-
dos no Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF). A única emenda 
aprovada pelos parlamentares 
impede o uso de recursos obti-
dos com privatizações de em-
presas estaduais para qualquer 
tipo de despesa corrente, exceto 
se destinados por lei a regimes 
de previdência social, geral e 
próprio dos servidores. O texto 
segue agora para análise do Se-
nado.

Para fazerem jus ao Regime 
de Recuperação Fiscal, estados 
devem cumprir uma série de me-
didas como a redução de 20% de 
incentivos ou benefícios tributá-
rios que decorram de renúncias 
de receitas, adoção de regras 
de aposentadoria da União nos 
regimes próprios de previdên-
cia social, realização de leilões 
de pagamento para quitação de 
obrigações inscritas em restos 

a pagar ou inadimplidas. A me-
dida prevê ainda a privatização 
total ou parcial de empresas pú-
blicas, sociedades de economia 
mista, serviços e ativos.

A matéria retoma trechos do 
chamado Plano Mansueto, que 
previa medidas de socorro em 
médio e longo prazos. No entan-
to, ao ser analisada no Senado, a 
proposta se restringiu a ações no 
curto prazo para mitigar a crise 
provocada pela pandemia de co-
vid-19.

O texto prevê novo refinan-
ciamento de valores que deixa-
ram de ser pagos à União por 
conta do refinanciamento feito 
em 2017 (Lei Complementar 
156/16). Segundo o projeto, o 
estado terá a opção de recalcular 
esses valores não pagos com in-
cidência de encargos de inadim-
plência e incorporá-los ao saldo 
devedor para pagamento em 30 
anos.

O refinanciamento de 2017 
previa 20 anos para pagar as dí-
vidas com a União e, agora, o 
prazo de adesão é reaberto até 
30 de junho de 2021. Dezoito 

estados aderiram à época, mas 
somente São Paulo e Minas Ge-
rais cumpriram o teto de gastos. 
A soma dos desvios das metas 
nos estados que descumpriram o 
teto em 2018 e em 2019 chegou 
a R$ 23,5 bilhões.

O texto, de autoria do depu-
tado Pedro Paulo (DEM-RJ), 
cria o Programa de Acompa-
nhamento e Transparência Fis-
cal (PATF). A medida tem por 
objetivo reforçar a transparên-
cia fiscal dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios 
e compatibilizar as respectivas 
políticas fiscais com a da União. 
O dispositivo passa a ser uma 
condição de acesso ou de repac-
tuação dos demais programas 
especiais (como o Regime de 
Recuperação Fiscal) e aos refi-
nanciamentos de dívidas com a 
União.

Divulgação
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No último sábado, 12, o 
prefeito de Tenente Portela 
Clairton Carboni, PDT, foi en-
trevistado pelo jornalista Jalmo 
Fornari no programa Tribuna 
Popular, onde fez uma avalia-
ção dos seus quatro anos de go-
verno.

Carboni começou agrade-
cendo toda a equipe, como o 
vice Valdir,  secretários, câmara 
de vereadores e os servidores 
do município que lhe deram 
suporte para trabalhar neste seu 
segundo mandato. Ele também 
parabenizou o prefeito eleito  e 

seu futuro sucessor, Rosemar 
Sala.

Em relação ao seu trabalho 
em frente a administração mu-
nicipal, o prefeito lembrou que 
realizou no seu governo  um 
concurso público que ainda vai 
valer até o ano de 2022 e res-
saltou que sempre atendeu as 
demandas do sindicato dos ser-
vidores concedendo diversos 
reajustes. Ele também pontuou 
como uma grande conquista o 
plano de saúde dos servidores 

ativos e inativos em vigor.
Carboni disse que sempre 

prezou por fazer uma adminis-
tração responsável, sem com-
prometer o orçamento. Ele ex-
plicou que atualmente a folha 
de pagamento do funcionalis-
mo compromete 43% do orça-
mento municipal, um dos valo-
res mais baixos da região.

Para o prefeito, outra con-
quista de seu governo foi a 
implementação de salários aos 
professores municipais com pa-
gamento de 20% acima do piso 
nacional.

Na Assistência Social ressal-
tou a construção novo CRAS, 
obra ainda em andamento, e 
também chamou a atenção para 
o trabalho de atendimento de 
proteção às crianças, adoles-
centes e idosos, que sempre 
foram uma prioridade da admi-
nistração municipal. Junto ao 
CRAS está sendo construído 
também um pavilhão para aten-
der a terceira idade.

Entre outras coisas o prefei-
to de Tenente Portela disse que 

na  educação é importante cha-
mar a atenção para o trabalho 
de formação continuada, im-
plantada em seu governo, que 
qualifica o docente e o capacita 
para aumentar a qualidade de 
ensino.

O prefeito disse que neste 
final de governo a educação 
municipal tem 20% a mais de 
matrículas do que no início e 
que atualmente mais de 1400 
alunos estão regularmente ma-
triculados na rede municipal de 
ensino.

Carboni também apresentou 
as obras que foram feitas na 
área de educação, como refor-
ma de salas de aulas, de giná-
sios, garantindo a melhoria da 
estrutura física para que os alu-
nos fossem bem acolhidas nas 
escolas.

Durante a pandemia, se-
gundo o prefeito, Tenente Por-
tela foi o primeiro da região a 
implantar a educação remota, 
sendo que o sistema conseguiu 
atingir 100% dos alunos, sem 
prejuízo ao ensino, sendo in-
clusive que o MEC já validou o 
ano escolar de Tenente Portela.

Durante a pandemia foram 
entregues kits para os alunos, 
inclusive com cestas básicas, 
beneficiando os inscritos no 
Bolsa Família e Cadastro Único 
do Governo Federal.

Outro ponto que foi exal-
tado como uma conquista do 
seu governo foi o caminhão de 
bombeiros, que hoje atende os 
sinistros registrados no municí-
pio. Ainda na área da seguran-
ça pública ele comentou sobre 
a instalação de um sistema de 
vídeo monitoramento e com-
pletou dizendo, que essa é uma 
iniciativa que precisa ser am-

Prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni 
faz balanço de seu governo

pliada.  
Nos últimos quatro anos, 

segundo o entrevistado, foram 
construídos 40 mil metros de 
asfalto, sendo que há 20 mil 
metros que estão planejados e 
licitados para serem feitos. Ele 
ressaltou duas ruas, a Tapes que 
vai sair da Secretaria de Saúde 
até o Polaco Motos e a outra 
que sairá da Brigada Militar até 
o Cerais Hanauer. O prefeito 
disse que são obras que foram 
planejadas, licitadas, mas que 
não terão tempo hábil para con-
cluir, deixando tudo pronto para 
o próximo governo.

O prefeito disse que foram 
feitos 20 mil metros de calça-
mento e outros 10 mil metros 
já estão licitados e prontos para 
serem colocados em prática no 
próximo no governo.

No Desenvolvimento Rural, 
o prefeito disse que foi inves-
tido em equipamentos, carros 
e caminhões um montante de 
quase R$ 4 milhões. Ele tam-
bém disse que foram realizados 
diversos trabalhos de terrapla-
nagem para chiqueirões e aviá-
rios, que gerarão renda e retor-
no para o município no futuro.

Sobre as estradas do interior, 
que já foram alvos de reclama-
ções de moradores,  o prefeito 

disse que muitas vezes é criti-
cado, mas que atualmente 80% 
das estradas de Tenente Portela 
estão em boas condições de tra-
fegabilidade.

A subestação de energia 
da RGE também foi exaltada 
pelo prefeito, uma vez que ela 
possibilita a instalação de no-
vas empresas e industrias no 
município. Nesta área, geração 
de emprego e renda, o prefeito 
disse que o município de Te-

nente Portela é uma referência 
regional

Na área da saúde, Carboni 
chamou a atenção para o tra-
balho que foi realizado duran-
te esse período de pandemia. 
Ele disse que o número de in-
ternações de Tenente Portela 
pode ser considerado pequeno 
se comparado com outros mu-
nicípios da região, sendo que 
o município apresenta um dos 
menores índices de óbitos do 
Rio Grande do Sul.

Ele disse que foi o aumento 
no número de médicos e enfer-
meiros, a criação de ambulató-
rio especializado e a duplicação 
dos medicamentos ofertados, 
além de outras ações diretas de 
sua gestão que mantiveram os 
números de infectados sob con-
trole no município.

Questionado sobre o que po-
deria ou queria ter feito e não 
conseguiu, ele disse que a revi-
talização dos espaços públicos é 
algo que ele gostaria de ter fei-
to, mas que, ao mesmo tempo, 
está deixando pronto  um proje-
to para a revitalização da Praça 
do Índio e a construção de uma 
rua coberta, que será construí-
da do Centro até a pracinha dos 
brinquedos, que servirá de rua 
do lazer e para a realização de 

eventos.
Sobre a transição, Carboni 

disse que está tudo tranquilo,  e 
que sua equipe está trabalhando 
para garantir ao prefeito eleito 
todas as condições para que ele 
faça uma boa gestão e conti-
nue atendendo a comunidade. 
Carboni também informou que 
sua administração vai deixar o 
superávit de R$ 4 milhões de 
reais em recursos livres para a 
próxima administração.

Clairton Carboni e Valdir Soares foram eleitos em 2016 e deixam o comando da administração no próximo dia 31
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Deputados aprovam ajuda para estados 
e municípios

111 prefeituras do estado já 
decretaram situação de emergência

No Diário Oficial do Estado (DOE), da última segunda-feira (14/12), aparecem mais 13 municípios 
do Rio Grande do Sul que tiveram homologados seus decretos de situação de emergência devido à 
estiagem. O total agora chega a 63.

A publicação cita três municípios da Região Celeiro: Barra do Guarita, São Martinho e Tiradentes 
do Sul. Os outros dez incluídos na lista são Erval Seco, São João da Urtiga, São Pedro do Butiá, Vi-
cente Dutra, Rondinha, Gaurama, Erval Grande, Gramado dos Loureiros, Santa Rosa e Guarani das 
Missões.

Com a homologação pelo Governo do Estado, as prefeituras podem ter acesso a benefícios re-
lativos à ajuda humanitária. O total de cidades gaúchas com situação de emergência decretada pela 
estiagem alcança 111.

Barra do Guarita teve seu reconhecimento de emergência reconhecido pelo estado no decorrer desta semana

Diones Roberto Becker


