
A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA  19 DE FEVEREIRO DE 2021 => ANO: XXXV => N 1275
Luis Carlos Herrmann

Vereador em Miraguaí

Atenção

EstradaEstrada
Vida

dada

Segunda a SextaSegunda a Sexta

Apresentação

Ouça na ProvínciaOuça na Província

10 horas10 horas

AngelitaAngelita
CristinaCristina

“Divulgue sua 
marca aqui e 
tenha mais 
resultados”

Começa aplicação de segunda Começa aplicação de segunda 
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A vacinação contra a Covid-19 prossegue na região. 
Nesta semana os primeiros vacinados começaram 
a receber a segunda dose.
 A expectativa é pela chegada de novos lotes da 
vacina para prosseguir com o trabalho. Nesta
 edição confira como está a vacinação na região.
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Portela prepara edital 
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Catarinense deixa região em alerta

Ascom/Tenente PortelaDiones Roberto Becker

Pag.08

Pag. 07 Pag.05

Pag.06



ROTA DO YUCUMÃ, 19 de fevereiro  20212

E-mail:
redacao@provinciafm.com
Fone: (55) 3551 1121/1261
Dep. Comercial: 3551 1877

Província é uma publicação semanal 
da Empresa Rota do Yucumã Ltda. 
Esta publicação tem o objetivo de 
informar e integrar os municípios 
do Noroeste do Rio Grande do Sul. 
Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

Fundado em 31 de março de 1986
Praça Tenente Bins, 139, sala 3. Tenente Portela, Rio Grande do Sul

CGC/MF: 03.043.551/0001-20

www.clicportela.com.br @ página da região na Internet.
O província pode ser acessado e lido integralmente em qualquer lugar do planeta que tenha conexão com a internet. Basta acessar a 

página www.clicportela.com.br e navegar nos fatos que fazem a história deste pedaço de mundo. Indique-o aos seus amigos.

Editor Chefe: Jornalista Jalmo A. Fornari (RP 5087/RS-MTE) Sub-Editor/Revisor e Diagra-
mação: Jonas Martins (RP 19864/RS-MTE) Reportagens:  Jonas Martins  Dep. Comercial/
Distribuição: Soraia Fornari Fotos: Jalmo Fornari, Soraia Fornari, Angelita Cristina, Bruno 
Giordano Fornari, Jonas Martins, Maicon Spanic, Diones Roberto Becker Colaboradores: Per-
cival Puggina,  Nilton Kasctin dos Santos, Robinson Girardi dos Santos, Maicon Spanic, Diones 
Roberto Bercker Impressão: Cia da Arte - Ijuí/RS

Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

A meu ver, as Campanhas da Fraternidade (CFs) desvirtuam 
a Quaresma. Já a CF Ecumênica 2021 é uma coletânea de erros. 
Aprendi na catequese que, ao reconhecimento do mal feito de-
vem sobrevir, às consciências bem formadas, o arrependimento, 
a correção e o pedido de perdão. Não é, porém, o que faz a nota 
oficial com que a CNBB, por seu presidente, pretendeu explicar o 
inexplicável. Ao reconhecer que algumas das afirmações do tex-

to-base “têm causado inse-
gurança e perplexidade”, 
ela sinaliza a percepção 
de haver convalidado algo 
equivocado. Essa consci-
ência do erro cometido fica 
bem nítida, pouco adiante, 
quando reassegura a vali-

dade da doutrina católica sobre temas que o documento contradiz.

         Seria inútil continuar calcando no já foi repisado em tan-
tas manifestações havidas nos últimos dias nos ambientes católi-
cos de todo o país. A CNBB sabe que errou, mas orgulhosamente 
sustenta o erro e, com a nota oficial, dá por explicado o inexplicá-
vel. O que me faz considerar patética a manifestação da entidade 
é o fato de ela adotar, como epígrafe, uma citação da 1ª Epístola 
de São Paulo aos Tessalonicenses: “Não apagueis o Espírito, não 
desprezais (sic) as profecias, mas examinai tudo e guardai o que 
for bom” (1 Ts 5,21). Apesar de o texto do Apóstolo ter sido mal-
tratado com conjugação verbal errada, entende-se o sentido da 
frase. E também se entende o motivo da supressão do versículo 
que a segue: “Guardai-vos de toda espécie de mal”.

         Estará cumprindo seu dever pastoral uma conferência 
episcopal que aprova, imprime e vende aos fieis dos mais varia-
dos níveis de formação e compreensão um texto que ela mesma 
reconhece conter erros? O que isso tem a ver com guardar os 
fieis de toda espécie de mal? Que tipo de argumento é esse que 
pretende assemelhar equívocos do texto-base a “profecias” que 
não devem ser desprezadas, mas “examinadas”? Isso é patético!

         A simples correção fraterna que não corrige, como vem 
sendo feita há tanto tempo em Assembleias Gerais da CNBB, 
recomenda outras providências, que não me cabe sequer sugerir. 
No entanto, a caridade entre os irmãos não pode fechar olhos aos 
danos causados à missão da Igreja como “mãe e mestra, perita em 
humanidade” num país que tanto necessita da ação de seu clero. 
A imprudência pastoral tem um custo espiritual muito elevado 
para ser negligenciado.

         Que esta Quaresma em tempos de quarentena nos con-
duza para a revisão de vida, a penitência e a oração, na compa-
nhia amorosa de Maria Santíssima, Mater Dolorosa de todas as 
Quaresmas.

A PATÉTICA NOTA DA 
CNBB SOBRE A CF 
ECUMÊNICA 2021

O suicídio é uma tragédia que abala e afeta a família inteira com efeitos deletérios e duradouros. Sua 
causa é multifatorial, mas sabe-se que possui uma intensa relação com transtornos mentais, financeiros, 
dependências químicas, violência doméstica, discriminação e demais situações estressantes. A subnoti-
ficação do comportamento do suicida passa dos 50% dos casos, o que torna o processo de causa morte 
ainda difícil de se avaliar, conforme descrito pela Fundação Oswaldo Cruz.

Por se tratar de um assunto delicado, que chega a ser quase um tabu, as famílias não conversam 
sobre essa temática, fazendo com que a busca por ajuda se torne mais difícil para quem necessita, difi-
cultando a percepção dos familiares aos indícios de um possível suicida. Para ampliar a percepção da 
sociedade e fazer com que o assunto se incorpore aos diálogos em família, o Ministério da Saúde criou 
a campanha Setembro Amarelo, já que no mesmo mês acontece o Dia Mundial de Prevenção ao Suicí-
dio (10/09). A campanha vem despertando e ampliando o interesse da sociedade em discutir o assunto 
e avaliar as possíveis situações de risco.

Entretanto, os últimos acontecimentos (relacionados a pandemia) vêm provocando um aumento do 
risco dessa causa de mortalidade. Os números de suicídios ultrapassam 800 mil casos anuais no âmbito 
mundial e 12 mil no Brasil, o que configura um importante problema de saúde pública, visto que é a 
segunda maior causa de mortes entre os jovens, e aqui destaca-se ainda que para cada ato efetivado 
existem muitos outros que tentaram, mas não conseguiram. Esse dado é ainda mais relevante quando o 
público analisado está na faixa etária acima dos 60 anos, pois existe relação entre tentativa e efetividade 
que é ainda mais próxima.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que há uma estreita relação entre situações pandê-
micas e o aumento no número de suicídios entre idosos, como ocorreu com a pandemia de Influenza, no 
início do século XX e a de 2003, ocasionada pelo SARS. Isso pode ser reflexo das medidas protetivas 
nessas situações, como o isolamento social; sentimento de perda advindo com o óbito de familiares e 
amigos; aumento de violência doméstica; e aumento da ansiedade e sentimento de angústia (Hartmann, 
2020).

Decorrente desse alerta há que se ampliar a atenção aos idosos e ficar atento aos sinais que precedem 
o ato, tais como: apresentar sentimento de peso para a família, de culpa ou vergonha de forma inade-
quada, tristeza, desesperança, ansiedade, agitação e raiva, fazer a distribuição de bens, despedir-se, 
comer ou dormir pouco e ter atitudes arriscadas.

A prevenção é a forma mais eficaz de evitar que uma tragédia acometa uma família. Caso identifique 
um caso em seu seio familiar aja com paciência e busque acolher quem necessita de ajuda, não des-
mereça os medos e anseios do outro e nem mesmo repreenda. Busque ajuda profissional, por meio dos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou instrua o familiar a entrar em contato por meio do telefone 
181, do Centro de Valorização da Vida (CVV). O fator mais importante é que haja um diálogo, pois, 
o silêncio contribui para o agravamento do caso e também o crescimento do número de ocorrências.

Como prevenir suicídios na terceira idade, 
durante a pandemia

Cristiano Caveião & Izabelle Rodrigues

Cristiano Caveião é professor e coordenador do Curso de Tecnologia em Gerontologia – Cui-
dado ao Idoso do Centro Universitário Internacional Uninter.
Izabelle Rodrigues é professora e tutora do Curso de Tecnologia em Gestão em Vigilância em 
Saúde do Centro Universitário Internacional Uninter.

Realidade paralela
O preço do combustível no Rio Grande do Sul está absolutamente 

fora da realidade. Para um estado que depende do diesel, para de-
senvolver seu principal setor econômico que é a agricultura, nota-se 
uma total falta de visão por parte do governo do estado e de nos-
sos políticos por não brigarem por preços mais em conta. O custo do 
transporte sobe com o valor do diesel, que por sua vez arrebenta dire-
tamente na propriedade rural que vê o custo da produção subir junto. 
A proposta de mudar a metodologia de aplicação para a cobrança do 

ICMS, apresentada pelo Governo Federal é uma boa iniciativa, no entanto, ainda insuficiente. Em um 
país que se gaba de ser auto-suficiente em petróleo é absurdo que o cidadão precise pagar os valores 
que paga para abastecer o seu carro ou o seu veículo de trabalho. O ICMS sobre os combustíveis do Rio 
Grande do Sul não condizem com a realidade da capacidade de compra de qualidade de vida do estado.  
Eduardo Leite luta de unhas e dentes para manter os índices lá em cima, principalmente considerando 
a situação do estado, que está sempre em crise, mas é necessário se encontrar outras fontes de receita 
que não atinjam diretamente o trabalhador gaúcho. Não existe crescimento econômico sem que o tra-
balhador tenha poder de compra. O combustível do Rio Grande do Sul, segue preços de uma realidade 
alternativa. A realidade de quem ganha mais de R$ 20 mil por mês.
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Melhore
o humor

Só para quem en-
tende de ciências:

1 - O que um álcool disse para o ou-
tro? Etanóis!

2 - Contei uma piada química...não 
houve reação.

3 - O carbono foi preso. O que ele 
disse? “Eu tenho direito a quatro liga-
ções, senão quebro essa cadeia!”.

4 - Já o hidrogênio, coitado, quan-
do foi preso teve direito a uma ligação, 
mas ele ficou negativo, pois não tem 
família.

5 - Como o elé-
tron atende o telefo-
ne? “Próton?”

6 - O que o pró-
ton disse para o elé-
tron? Hoje você está 

muito negativo.

7 - Por que a célula foi no psiquia-
tra? Porque ela tinha complexo de Gol-
gi.

8 - O que um cromossomo disse 
para o outro? Cromossomos felizes!

9 - Por que as estrelas não fazem 
miau? Porque astronomia.

O Parque Estadual do Turvo intensifica a fiscalização contra pescadores e ca-
çadores. Essa semana o parque divulgou fotos de várias carcaças de animais, ame-
açados de extinção, que foram encontrados na mata. Esses animais são vitimas de 
caçadores. Neste caso específico acredita-se que tratam de caçadores argentinos, no 
entanto, é muito difícil controlar a ação dos criminosos ambientais, considerando a 
dimensão do parque o reduzido número de guarda-parques que fazem esse tipo de 
trabalho. 

Caçadores e pescadores
Divulgação Vacina

Seguem sendo aplicadas as vacinas na 
população idosa da região. A partir da pró-
xima semana já precisam iniciar as aplica-
ções das segundas doses em profissionais 
de saúde. Alguns prefeitos optaram por usar 
somente a metade das doses na primeira 
aplicação, exatamente para garantir a apli-
cação da segunda, outros optaram pela va-
cinação completa da primeira dose  e aguar-
dam chegada de novos lotes para garantir a 
segunda. De modo geral há uma grande pre-
ocupação por parte das autoridades locais, 
sobre a garantir da segunda dose.

Carro novo
A Administração Municipal entregou 

um carro Grand Siena para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, hoje, dia 12 de fevereiro. 
O veículo foi adquirido através dos recursos 
da Consulta Popular.

O prefeito Nilson Paulo Costa entregou 
o carro à Secretária Municipal de Saúde, 
Martha Roever. Secretários Municipais, ve-
readores e motoristas da Secretaria Munici-
pal de Saúde participaram do ato.

FGTAS
A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação 

Social (FGTAS) prestou 675.686 atendi-
mentos, através das Agências FGTAS/Sine, 
em 2020. Ao todo, as unidades ofereceram 
59.302 vagas de emprego e encaminha-
ram 198.297 trabalhadores para processos 
seletivos. O Sistema Nacional de Emprego 
(Sine) é um programa do Ministério da Eco-
nomia, operacionalizado em 157 Agências 
FGTAS/Sine sediadas em 153 municípios 
gaúchos. O sistema envolve o oferecimento 
dos serviços gratuitos de intermediação de 
mão de obra e de encaminhamento de segu-
ro-desemprego, além de orientações sobre a 
Carteira de Trabalho Digital.

Em 2020, dentro do programa Sine, uma 
das inovações foi a adoção do teletrabalho. 
De 23 de março a 8 de maio, o atendimen-
to presencial esteve suspenso como medida 
de prevenção ao coronavírus nas agências 
FGTAS/Sine e nos programas Vida Centro 
Humanístico e Programa Gaúcho do Arte-
sanato (PGA).
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Começa a queresma 
e Campanha da 

Fraternidade
A Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e o Conselho Nacional de Igre-
jas Cristãs (Conic) abriram na 
manhã desta Quarta-feira de 
Cinzas, 17 de fevereiro, a quin-
ta edição da Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica (CFE). A 
abertura foi realizada de forma 
simbólica e virtual com a di-
vulgação de um vídeo com pro-
nunciamentos de representan-
tes das Igrejas que compõem o 
Conic.

Neste ano, o tema da Cam-
panha da Fraternidade Ecumê-
nica é “Fraternidade e Diálogo: 
compromisso de amor” e o 
lema “Cristo é a nossa paz: do 
que era dividido, fez uma uni-
dade”, extraído da carta de São 
Paulo aos Efésios, capítulo 2, 
versículo 14.

Realizada pela CNBB todos 
os anos no tempo da Quaresma, 
período de 40 dias que antece-
de a Páscoa, a Campanha da 
Fraternidade de 2021 é promo-
vida de forma ecumênica, ou 
seja, em parceria entre várias 
Igrejas Cristãs. A CFE 2021 
quer convidar os cristãos e pes-

soas de boa vontade a pensa-
rem, avaliarem e identificarem 
caminhos para a superação das 
polarizações e das violências 
que marcam o mundo atual. 
Tudo isso através do diálogo 
amoroso e do testemunho da 
unidade na diversidade, inspi-
rados e inspiradas no amor de 
Cristo.

A abertura virtual deve-se à 
escolha das entidades promoto-
ras da Campanha como forma 
de prevenção da Covid-19. De 
acordo com o bispo auxiliar da 
arquidiocese do Rio de Janei-
ro (RJ) e secretário-geral da 
CNBB, dom Joel Portella Ama-
do, a decisão foi tomada em co-
mum acordo com a diretoria do 
CONIC, “para evitar aglome-
ração nesse momento em que a 
pandemia assume números que 
nos assustam”. Para dom Joel, 
“é necessário dar testemunho a 
respeito da importância das me-
didas sanitárias” e, para isso, os 
“recursos informáticos” dispo-
níveis serão utilizados.

O Papa Francisco enviou 
uma mensagem escrita para o 
início da Quaresma e da Cam-
panha da Fraternidade 2021.

Queridos irmãos e irmãs do Brasil
Com o início da Quaresma, somos convidados a um tempo de intensa reflexão e revisão 

de nossas vidas. O Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto rumo 
à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também nestes tem-
pos de pandemia. Ele nos convoca e convida a orar pelos que morreram, a bendizer pelo 
serviço abnegado de tantos profissionais da saúde e a estimular a solidariedade entre as 
pessoas de boa vontade. Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde, e a 
nos preocuparmos uns pelos outros, como nos ensina na parábola do Bom Samaritano 

(cf. Lc 10, 25-37). Precisamos vencer a pandemia e nós o faremos à medida em que 
formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na 
recente Encíclica Fratelli tutti, «passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda 
mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta» (n. 35). Para 
que isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão 

através da oração, do jejum e da esmola.

Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a Campanha da 
Fraternidade, como um auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação 

para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso 
de amor”, os fiéis são convidados a «sentar-se a escutar o outro» e, assim, superar os 
obstáculos de um mundo que é muitas vezes «um mundo surdo». De fato, quando nos 
dispomos ao diálogo, estabelecemos «um paradigma de atitude receptiva, de quem 

supera o narcisismo e acolhe o outro» (Ibidem, n. 48). E, na base desta renovada cultura 
do diálogo está Jesus que, como ensina o lema da Campanha deste ano, «é a nossa paz: 

do que era dividido fez uma unidade» (Ef 2,14).

Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a Campanha da 
Fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando 
pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que «devemos sempre lembrar-nos de que 
somos peregrinos, e peregrinamos juntos», no diálogo ecumênico podemos verdadeira-

mente «abrir o coração ao companheiro de estrada sem medos nem desconfianças, e 
olhar primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus» (Exort. 

Apost. Evangelii gaudium, n. 244). É, pois, motivo de esperança, o fato de que este ano, 
pela quinta vez, a Campanha da Fraternidade seja realizada com as Igrejas que fazem 

parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC).

Desse modo, os cristãos brasileiros, na fidelidade ao único Senhor Jesus que nos deixou 
o mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou (cf. Jo 13,34) e 

partindo «do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada 
a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da 
fraternidade e a defesa da justiça na sociedade» (Carta Enc. Fratelli tutti, n. 271). A 

fecundidade do nosso testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, 
encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial, a 
vida dos mais vulneráveis. Desejando a graça de uma frutuosa Campanha da Frater-
nidade Ecumênica, envio a todos e cada um a Bênção Apostólica, pedindo que nunca 

deixem de rezar por mim.

Roma, São João de Latrão, 17 de fevereiro de 2021.
[Franciscus PP.]

Depois de cinco anos, creche do Bairro 
Fries poderá ser finalizada em breve

A prefeitura de Tenente Por-
tela prevê a conclusão da cre-
che que está sendo construída 
no Bairro Fries para esse ano. A 
informação foi divulgada pela 
assessoria de imprensa da pre-
feitura.

A obra que tem um investi-
mento de R$ 2 milhões de reais, 
oriundos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da educação, 
iniciou em 2016, foi interrom-
pida em 2017 e retornou em 
2019.

 A matéria divulgada pela 
prefeitura aponta que o prefei-
to Rosemar Sala, prevê fazer 
a entrega da obra, que poderá 
atender 188 crianças em turno 
integral, para o inicio do segun-
do semestre.

Rosemar Sala, prefeito de Portela, esteve inspecionando a obra

Ascom/Tenente Portela
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Benefícios do Exercício 
Físico para Idosos

Tenente Portela

A prática da atividade física pode controlar e até mesmo evitar 
alguns sintomas de doenças, dentre os benefícios dos exercícios, 
pode-se destacar menor probabilidade de disfunções cardiovascu-
lares, como aumento do consumo máximo de oxigênio, redução 
da pressão arterial e frequência cardíaca em repouso, diabetes, 
osteoporose, depressão e ansiedade. A prática de exercício físico, 
além de combater o sedentarismo, contribui de maneira signifi-
cativa para a manutenção da aptidão física do idoso. A atividade 
vai influenciar na autonomia do idoso, ele vai começar a realizar 
atividades que a muito não realizava, podendo se tornar uma pes-
soa independente. 

Um programa de exercícios físicos bem direcionado e eficiente 
para esta idade deve ter como meta a melhora da capacidade física 
do indivíduo, diminuindo a deterioração das variáveis de aptidão 
física como resistência cardiovascular, força, flexibilidade e equi-
líbrio, o aumento do contato social e a redução de problemas psi-
cológicos como a ansiedade e a depressão. 

Desta forma torna-se possível percebermos que a atividade fí-
sica regular e a adoção de um estilo de vida ativa são necessárias 
para a promoção da saúde e qualidade de vida durante o processo 
de envelhecimento. Pessoas mais idosas que pôr algum motivo, 
não tiveram a chance ou motivação para praticarem algum esporte 
durante seu período de juventude, poderiam desfrutar dos benefí-
cios da atividade física após esta fase da vida sendo o trabalho de 
fortalecimento muscular importante não só para a diminuição do 
declínio de déficit motor quanto para a melhora da auto-estima 
desse idoso, causada pela independência funcional que a atividade 
física lhe trará.

ATENÇÃO
Faça suas 

publicações 
legais no Jornal 

Província
Ligue 55 3551-1877
comercial@provínciafm.com

Tenente Portela vai disponibilizar mais
 8 lotes para empreendimentos no 

Distrito Industrial

Em Tenente Portela o prefei-
to Rosemar Sala apresentou um 
projeto que possibilita novas 
instalações de empreendimen-
tos no Parque Industrial.

O assunto foi debatido em 
reunião entre o prefeito, vice 
Leônidas Balestrin e o secretá-
rio de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo, Leonardo 

Siqueira, com a presença de 12 
empresários de diferentes seg-
mentos que se inteiraram sobre 
o andamento da elaboração de 
edital de licitação, além de co-
nhecerem alternativas para a 
compra dos lotes.

Segundo a Assessoria de 
Imprensa da prefeitura, o edi-
tal de licitação está em fase fi-
nal de elaboração e deverá ser 

publicado nos próximos dias. 
Serão disponibilizados oito ter-
renos. A iniciativa da reunião 
se deu após mais de 60 visitas 
realizadas as empresas locais 
pelo secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, onde ficou 
evidenciado o interesse dos 
empresários em buscar mais 
espaços para expansão de seus 
negócios.

Prefeito, vice e secretário analisam projeto do Parque Industrial

Ascom/Tenente Portela

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS.
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. 

OBJETO: Aquisição de sêmen bovino para financiamento via 
FUNDERUR aos produtores rurais do Município de Vista Gaú-
cha, RS. JULGAMENTO: 04/03/2021 às 08h:30min. Local: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informa-
ções: 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, 19/02/2021. 

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI, 
Prefeito Municipal
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saúde

O lendário Juca Tigre
Entre os caudilhos maragatos de 1893, não 

se pode esquecer o coronel José Serafim de Castilhos, conhecido na paz 
e na guerra pelo apelido de “Juca Tigre. Era um gaúcho de São Gabriel, 
violento na ação, mas acessível aos sentimentos de generosidade. José 
Serafim de Castilhos, nasceu a 24 de maio de 1844, na cidade de São 
Gabriel, um dos mais tradicionais municípios da Campanha Rio-Gran-
dense. Seus pais, porém, eram ainda, mas fronteiriços, sendo de origem 
da cidade de Uruguaiana.

    Filho de proprietários rurais, com terras e gado na planície ga-
brielense, a infância de “Juca Tigre” equivale a linhagem dos homens 
descendentes da elite pastoril rio-grandense. Recebia as primeiras letras 
em casa e ingressava em colégio na cidade para seguir estudos mais 
avançados, conforme o grau de riqueza da família. O mundo do cam-
po parece ter impressionado mais “Juca Tigre” do que a novidade das 
palavras, pois não seguiu estudos posteriores e manteve residência na 
cidade em que nasceu. 

     Dali sairia apenas para os enfrentamentos políticos e militares 
nas campanhas da guerra de 1893. Recolhendo o que ficou de sua forma 
física e de sua personalidade na tradição oral, era robusto, troncudo, 
de estatura acima da mediana, usava barba inteira à moda monárquica. 
Ainda durante o regime monárquico, José Serafim de Castilhos ocupou 
o cargo de Delegado de Polícia em São Gabriel. A ocupação do cargo 
era decorrente de sua ligação com o Partido Liberal de Silveira Martins, 
então no poder provincial.

     Os acontecimentos de novembro de 1881 envolvendo o golpe de 
Deodoro, a reação florianista e sua consequente renuncia repercutiram 
em São Gabriel. O primeiro intendente do município Francisco Gon-
çalves da Chagas foi deposto do cargo, sendo substituído por uma junta 
municipal, que tinha como chefe o coronel José Serafim de Castilhos. 
Em junho de 1892, com o retorno do castilhismo ao poder estadual, os 
seus prosélitos gabrielenses reintegraram na chefia municipal do casti-
lhismo o antigo intendente, depondo “Juca Tigre”.

     Este fato fez com que o caudilho se retirasse para Bagé, onde Joca 
Tavares pensava em resistir e estabelecer um governo Federalista. No 
prelúdio da guerra civil, a região de Bagé tornou-se a “Meca do Fede-
ralismo Maragato” e a reação contra o castilhismo pareceu ser uma me-
dição de forças para os gasparistas diante do fracasso do “governicho”, 
período em que os dissidentes republicanos estiveram no poder, entre 
novembro de 1891 a junho de 1892. Em março de 1892, no Congres-
so de Bagé quando da aglutinação de antigos liberais e conservadores 
em torno do Partido Federalista, sob o comando político de Silveira 
Martins, José Serafim de Castilhos foi signatário do programa e das 
deliberações que escolheram o general Joca Tavares para a candidatura 
de Presidente do Estado.

      Entretanto o segundo semestre de 1892 afigurou-se como o mais 
radical da política rio-grandense desde os tempos coloniais. Persegui-
ções políticas e arregimentação de forças civis e policiais passaram a 
acontecer em todas as localidades importantes do Estado. 

     “Juca Tigre” saiu a campo com 400 acaudilhados no início de 
1893, armados e municiados por conta dele mesmo, deixando ordens na 
sua estância para “auxiliar todo aquele que fosse para as fileiras mara-
gatas. Daí por diante fez praticamente toda a campanha revolucionária 
de 93-95.

      É dentro dessas circunstâncias que “Juca Tigre” deve ser visto 
como um microcosmo de seu estrato social e de seus limites ideológi-
cos: a oligarquia pastoril e o liberalismo majoritariamente gasparista. 
“Juca Tigre” participou como um dos chefes do Exército Libertador até 
o Paraná, seguindo a liderança militar de Gumercindo Saraiva. “Juca 
Tigre” abandonou a guerra civil como um dos principais líderes ma-
ragatos. Ele não deixou nada escrito sobre sua visão do conflito e de 
seu ostracismo político. Nesse clima “Juca Tigre” retornou ao local que 
havia nascido e saído para os conflitos. Reencontrou a mulher, Amabília 
Porto de Castilhos, que tinha ficado administrando os bens da família 
juntamente com os cinco filhos do casal.

   A partir de seu retorno não teve praticamente nada de eventos de 
conotação pública na política, de que ele tenha participado. A não ser o 
Congresso Federalista de 1896, em Porto Alegre, do qual participaram 
importantes caudilhos e chefes políticos ligados a Silveira Martins. 

     “Juca Tigre” morreu em São Gabriel no dia 1 de abril de 1903, 
dentro de um ostracismo político. Mas passados muitos anos de sua 
morte, tem seu nome ligados aos caudilhos que lutaram por conta e 
risco, na busca de seus ideais”.

 (Fonte: Livro “Juca Tigre e o Caudilhismo Maragato - Poder, Tem-
po e Memória”, Elio Chaves Flores).

Lembrete: O Vírus do Covid está ficando cada vez mais perigoso. 
Proteja quem você ama. Não deixe de seguir os protocolos recomenda-
dos.                                                             Até a próxima.

Secretaria Estadual de Saúde 
alerta para agravamento da 
pandemia na divisa com SC

O aumento de casos de Co-
vid no Oeste de Santa Catarina, 
especialmente em Chapecó, co-
locou em alerta o Departamen-
to de Gestão da Atenção Espe-
cializada, que organiza a oferta 
de leitos nas regiões do RS, e 
o Departamento de Regulação, 
que providencia as transferên-
cias de uma cidade ou região 
para outra, de acordo com a 
necessidade e a disponibilidade 
de vagas em leitos clínicos e de 
UTI.

“Estamos muito atentos à si-

tuação e faremos todos os mo-
vimentos necessários para que 
ninguém fique sem atendimen-
to, caso haja um agravamento 
da situação”, explicou o diretor 
do Departamento de Regulação 
da SES, Eduardo Elsade.

Segundo a diretora do De-
partamento de Gestão da Aten-
ção Especializada, Lisiane Wa-
sem Fagundes, a Região Covid 
mais próxima à divisa com 
Santa Catarina é a de Erechim, 
que ainda está com uma taxa 
de ocupação pouco superior a 

60%. “Mas isso não é sinal de 
que podemos ficar tranquilos. A 
rede hospitalar no RS é bastante 
potente e organizada e mantém 
contato constante com a SES. 
Mesmo assim, os gestores dos 
hospitais estão sendo contata-
dos para que possamos formar 
a retaguarda necessária”, disse 
Lisiane.

A nossa região faz divida 
com Santa Catarina através do 
Rio Uruguaí que corta as cidade 
de Itapiranga e Barra do Gua-
rita.

Chapecó, maior cidade do Oeste de Santa Catarina, teve um aumento significativo de casos e essa semana tinha lotação máxima nas UTIs

Chapecó/Reprodução

Rural

Exportações do agronegócio do RS 
caem 16,1% em 2020

Em um ano marcado por es-
tiagem e pela pandemia do novo 
coronavírus, as exportações do 
agronegócio do Rio Grande do 
Sul totalizaram US$ 10,1 bi-
lhões em 2020, uma queda de 
16,1% em valor na comparação 
com o ano anterior.

A principal responsável pela 
redução nas vendas do segmen-
to, em termos absolutos, foi 
o complexo soja (menos US$ 
1,2 bilhão; -23,5%), seguido 
do setor de produtos florestais 
(menos US$ 580,4 milhões; 
-37,7%) e fumo (menos US$ 
437,8 milhões; -24,7%). No to-
tal, a queda no comércio foi de 
US$ 1,9 bilhão no período.

Dos cinco principais setores 
exportadores do agronegócio do 
Rio Grande do Sul, dois apre-
sentaram alta nos números de 
2020: carnes (US$ 286,8 mi-
lhões; +16,9%) e cereais, fari-

nhas e preparações (US$ 106,3 
milhões; +19,1%).

Os números finais do quarto 
trimestre e o acumulado do ano, 
além dos dados sobre emprego 
formal no campo, estão no bo-
letim ‘Indicadores do Agrone-

gócio do RS’, elaborado pelos 
pesquisadores Sérgio Leusin Jú-
nior e Rodrigo Feix, do Departa-
mento de Economia e Estatística 
(DEE), vinculado à Secretaria 
Estadual de Planejamento, Go-
vernança e Gestão (SPGG).

Principal responsável pela redução nas vendas do segmento, em termos 
absolutos, foi o complexo soja: menos US$ 1,2 bilhão

Pixabay
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Consumidor

Preços da gasolina e do Diesel não param de 
subir e chegam a valores recordes

O preço da gasolina não 
para de subir no país. O ano de 
2021, e olha que estamos recém 
no segundo mês do ano, já ul-
trapassa os 34% nas refinarias. 
Para o diesel não é diferente, 
até está sexta-feira quando co-
meça a vigorar mais um au-
mento para os dois combustí-
veis, o produto já teve aumento 
de 27%.

O aumento que chega as re-
finarias não são o mesmo que 
chagam nas bombas. Por aqui o 
preço geralmente acaba sofren-
do um reajuste mais baixo, no 
entanto, se analisar com o ano 
de 2020, quando o preço da ga-
solina em nossa região estava 
na casa de R$ 4,80 com o pre-

Como a Petrobras é domi-
nante no mercado, a influência 
do preço da gasolina e diesel 
começa com a empresa, mas 
também há a venda de empre-
sas privadas. O diesel sofre ain-
da mais influência, por conta do 
peso do petróleo na composi-
ção.

Além de impostos (ICMS, 
PIS/Pasep e Cofins, e Cide), a 
diferença entre os preços das 
refinarias para o preço cobrado 
do consumidor sofrem influ-
ência dos lucros do produtor 
ou importador, custo do etanol 
anidro (no caso da gasolina) e 
do biodiesel (no caso do diesel) 
e margens do distribuidor e re-
vendedor.

O diesel tem a maior influ-
ência da Petrobras sobre a for-
mação dos preços. A porção de 
realização (fatia que fica com a 

ço desta quinta-feira que estava 
variando entre R$ 5,20 e R$ 
5,35, percebe-se que o aumento 
foi muito significativo. Com a 
nova alta, que passa a valer nes-
ta sexta-feira, 19, a tendência é 
que o preço na bomba, em mui-
tos postos ultrapasse a marca de 
R$ 5,50.

O preço médio de venda de 
gasolina nas refinarias da Petro-
bras passará a ser de R$ 2,48 
por litro, refletindo aumento 
médio de R$ 0,23 por litro. Já 
o preço médio de venda de die-
sel passará a ser de R$ 2,58 por 
litro, refletindo aumento médio 
de R$ 0,34 por litro.

No início o mês, a petroleira 
divulgou comunicado para rea-
firmar que não houve alteração 

no alinhamento dos seus preços 
de combustíveis em relação ao 
praticado no mercado interna-
cional.

Em nota nesta quinta, a Pe-
trobras afirma que esse alinha-
mento “é fundamental para ga-
rantir que o mercado brasileiro 
siga sendo suprido sem riscos 
de desabastecimento pelos dife-
rentes atores responsáveis pelo 
atendimento às diversas regiões 
brasileiras”.

Os preços internacionais do 
petróleo atingiram nesta quarta-
-feira os maiores níveis desde 
janeiro do ano passado. O barril 
do tipo Brent fechou em alta de 
1,6%, a US$ 61,14, enquanto o 
petróleo dos EUA (WTI) avan-
çou 1,8%, para US$ 61,14.

Petrobras) da empresa no pre-
ço é de 47%, quase metade do 
que o consumidor encontra da 
bomba.

Os impostos são a segunda 
maior fatia, com 23% do preço. 
Há, contudo, uma divisão entre 
tributos federais e estaduais. O 
ICMS, da Unidade Federativa, 
é maior, com 14%. Cide, PIS 
e Cofins têm uma mordida de 
9%.

A cadeia de distribuição e os 
revendedores ficam com 16% 
do valor pago, terceira maior 
porção do preço.

Por último, há também influ-
ência do biodiesel. Atualmente, 
é necessária uma mistura míni-
ma ao diesel mineral em pro-
porção de 12% pelas distribui-
doras, segundo a Petrobras. Em 
2023, essa parcela deve chegar 
a 15%.

Preço sobe mais uma vez nesta semana e deve romper a barreira de R$ 5,50 em alguns postos

D
iones R

oberto B
ecker

Como você pode ver no in-
fográfico ao lado, produzido 
pelo G1, o preço dos combus-
tíveis tem uma grande influên-
cia dos tributos estaduais que 
são os mais pesados na hora da 
composição de preço, por isso, 
a iniciativa do governo de ten-
tar trocar o modelo de taxação 
dentro dos estados, como você 
poderá ver em matéria da pági-
na  10 desta edição.

A gasolina vendida nos pos-
tos é uma mistura entre gasoli-
na e etanol anidro. A divisão é 
de 73% e 27%, respectivamen-
te. Como o diesel, incidem os 

impostos e lucro de distribuição 
e revenda no preço final.

A maior fatia do preço da 
gasolina é formada por impos-
tos. Somados, o ICMS, o PIS/
Pasep e Cofins somam 44% do 
valor final, sendo 29% para o 
primeiro e 15% para os demais. 
O que fica para a Petrobras (a 
realização ) são 29% do preço 
final.

Na sequência, entra o etanol 
anidro – representa 15% do va-
lor final. O lucro das distribui-
doras e revendedoras é de 12%. 
Veja os detalhes nos gráfico ao 
lado.
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Pandemia

Região começa aplicar segunda dose da 
vacina contra a Covid-19

Segundo o painel de vacina-
ção do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, que man-
tém a atualização da vacinação 
contra a Covid-19 no estado já 
foram aplicadas 394.791 doses, 
no entanto, até esta quarta-feira, 
quando fizemos o levantamento, 
apenas 14.097 pessoas, todos 
profissionais de saúde, haviam 
recebido também a segunda 
dose.

Em nossa microrregião a 
aplicação da segunda dose co-
meçou nesta semana. Tenente 
Portela que já havia aplicado 
1.517 vacinas da primeira dose, 
juntando profissionais de saúde, 
indígenas e idosos com mais de 
85 anos, havia aplicado, até o 
acesso, 41 segunda dose em pro-
fissionais de saúde. A tendência 
é que a partir de agora as vacinas 
estejam concentradas em quem 
já recebeu a primeira dose, para 
evitar se perder a janela de vaci-
nação desse grupo, uma vez que, 
com apenas uma dose aplicada 
não há garantia da imunização.

Outro município da região 

que recebeu um número consi-
derável de doses foi Redento-
ra. Isso acontece em virtude da 
população indígena que habita 
no território do município e que 
está no grupo prioritário com 
ordem de vacinação maciça en-
tre os maiores de 18 anos. Até 
o acesso nesta quarta-feira, 18, 
a Princesa da Região Celeiro já 
havia aplicado 1.362 doses da 
primeira fase da vacina. O mu-
nicípio recebeu do estado 4.970 
doses. A Secretaria Municipal de 
Saúde ainda não havia aplica-
do vacinas referentes a segunda 
dose.

Redentora foi o único entre 
os municípios da região que co-
municou estar com falta de va-
cinas disponíveis. Apesar do nú-
mero aplicado corresponder bem 
menos que o valor total, é impor-
tante ressaltar que a secretaria de 
saúde foi obrigada a repassar as 
vacinas para que a Sesai, Secre-
tária Especial de Saúde Indíge-
na, realizasse a imunização da 
população indígena, processo 
esse, que aparentemente, está 

O início da campanha de vacinação contra a covid-19 levou 
esperança a milhões de brasileiros que esperam pelo momento 
em que poderão retomar uma rotina mais próxima à qual estavam 
habituados até o início da pandemia. Mesmo que lentamente, a 
imunização está avançando entre profissionais da saúde e pessoas 
dos grupos de risco.

O entusiasmo, no entanto, não deve levar ninguém a abrir mão 
de cuidados pessoais, sob risco não só de adoecer em um momen-
to em que o sistema de saúde continua sob pressão, mas também 
de colocar em perigo a estratégia nacional de imunização. Espe-
cialistas lembram que, além de nenhuma vacina ser 100% eficaz, 
principalmente diante do risco de surgimento de novas variantes, 
o corpo humano demora algum tempo para começar a produzir 
os anticorpos que protegerão o organismo contra a ação do novo 
coronavírus.

Segundo a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imuni-
zação (SBIm), a pediatra Isabella Ballalai, em média o tempo mí-
nimo para que o sistema imune esteja apto a responder adequada-
mente contra a presença de qualquer agente patogênico causador 
de doenças é de, no mínimo, 14 dias após receber a primeira dose 
de uma vacina. Mas cada imunizante tem seu próprio tempo mé-
dio para ativar o sistema imunológico, conforme descrito por seus 
fabricantes.

Fiocruz
A dose da AstraZeneca, por exemplo, é capaz de atingir uma 

eficácia geral de proteção da ordem de 76% 22 dias após a apli-
cação da primeira dose. O percentual pode superar os 82% após 
a pessoa receber a segunda dose, segundo a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), responsável por produzir, no Brasil, a vacina em 
parceria com a farmacêutica e a Universidade de Oxford.

Um estudo publicado na revista científica The Lancet, no início 
do mês, sustenta que a maior taxa de eficácia é atingida quando 
respeitado o intervalo de três meses entre a primeira e a segunda 
dose.

Butantan
O Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês Sinovac no 

desenvolvimento da CoronaVac, afirma que são necessárias, em 
geral, duas semanas após a segunda dose para que a pessoa esteja 
protegida, já que esse é o tempo que o sistema leva para criar an-
ticorpos neutralizantes que barram a entrada do vírus nas células. 
Ainda segundo o instituto, uma quantidade maior de anticorpos 
pode ser registrada até um mês após o fim da vacinação, também 
variando de indivíduo para indivíduo.

Cuidados
“Ao tomar uma vacina, a pessoa tem que aguardar pela ação do 

seu próprio sistema imunológico, que vai produzir os anticorpos 
que irão protegê-la”, reforça Isabella, destacando a importância 
de, mesmo após tomar a segunda dose, a pessoa continuar usando 
máscaras, evitando aglomerações, higienizando as mãos e objetos 
e respeitando as recomendações das autoridades sanitárias.

“É muito importante que as pessoas entendam que será preciso 
continuar tomando os mesmos cuidados por mais algum tempo. 
Este ano tende a ser melhor que 2020, pois já temos mais conhe-
cimento e algumas respostas à doença, mas, infelizmente, 2021 
será ainda de distanciamento e de uso de máscaras”, acrescenta 
a vice-presidente da SBIm, acrescentando que, para diminuir a 
transmissão da doença, será preciso vacinar, no mínimo, 60% da 
população brasileira.

“Ainda temos muitos desafios para controlar a doença. Há o 
risco do surgimento de novas variantes – mesmo que a maioria 
das vacinas esteja demonstrando ser eficaz também contra algu-
mas das variantes já identificadas, em algum momento isso pode 
não ocorrer. Logo, ainda não é hora de relaxar. Ainda não é hora 
de retirarmos as máscaras e desrespeitar o distanciamento social”, 
alerta Isabella.

mais devagar que na população 
não indígena.

Derrubadas também co-
meçou a aplicação da segunda 
dose em profissionais de saúde. 
O município que abriga o Salto 
do Yucumã, recebeu 72 doses 
do estado, sendo que 71 haviam 
sido aplicadas, segundo o painel, 
sendo 66 da primeira dose e 5 da 
segunda.

Coronel Bicaco realizou a 
aplicação das primeiras 15 vaci-
nas de segunda dose. O municí-
pio recebeu 340 doses e aplicou 
183 na primeira dose. A tendên-
cia é que nestes próximos dias o 
município concentre a vacinação 
neste grupo que espera a segun-
da dose.

Vista Gaúcha com 29 vaci-
nas aplicadas das 118 disponí-
veis, Miraguaí com 71 das 200 
e Barra do Guarita com 87 das 
94, ainda não haviam iniciado 
a aplicação das segundas doses 
em seus profissionais de saúde. 
Lembrando que a janela de tem-
po entre uma dose e outra deve 
ser de no mínimo 14 dias.

A primeira fase da vacinação está abrangendo profissionais de saúde, população indígena e idosos com mais de 80 anos

Ascom/Tenente Portela
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Concurso

IBGE anuncia concurso para recenseador e 
agente para o Censo 2021

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
publicou hoje (18) o edital para 
o concurso do Censo Demográ-
fico 2021. No total, serão ofe-
recidas, 204.307 vagas tempo-
rárias, das quais 181.898 para a 
função de recenseador, 16.959 
para a atividade de agente cen-
sitário supervisor e 5.450 para 
o cargo de agente censitário 
municipal.

Para os cargos de agente 
censitário municipal e agente 
censitário supervisor, as ins-
crições começam amanhã (19) 
e vão até 15 de março. A taxa 
de inscrição é de R$ 39,49 e 
as inscrições podem ser feitas 
pelo site da banca de avaliação 
Cebraspe.

Já para as vagas de recense-
ador, as inscrições começam no 
dia 23 de fevereiro e vão até 19 
de março. A taxa de inscrição é 
R$ 25,77 e a inscrição também 
pode ser feita pelo site do Ce-

braspe.
O salário previsto para agen-

te censitário municipal é R$ 
2.100; para agente supervisor é 
R$ 1.700. Já a remuneração do 
recenseador será por produção, 
calculada por setor censitário, 
conforme taxa fixada, unidades 
recenseadas (domicílios urba-
nos e/ou rurais), tipo de ques-
tionário (básico ou amostra), 
pessoas recenseadas e registro 
no controle da coleta de dados.

A previsão é de que as pro-
vas objetivas sejam aplicadas 
presencialmente em 18 de abril 
para o cargo de agente censitá-
rio municipal e agente censitá-
rio supervisor. Já para a função 
de recenseador, as provas pre-
senciais devem ocorrer no dia 
25 de abril, “seguindo os pro-
tocolos sanitários de prevenção 
da covid-19”.

De acordo com o edital, ca-
berá ao recenseador realizar a 
coleta, presencialmente e/ou 
por telefone, das informações 

do Censo Demográfico 2021 
em todos os domicílios do setor 
censitário que lhe foi atribuído 
no âmbito da sua área de traba-
lho.

Para concorrer à função de 
recenseador é preciso ter ensino 

fundamental completo. A jorna-
da de trabalho é de, no mínimo, 
25 horas semanais e a previsão 
de duração do contrato é de até 
3 meses, podendo ser prorro-
gado mediante necessidade de 
conclusão das atividades do 

Censo e de disponibilidade or-
çamentária.

Já para as funções de agente 
censitário municipal e agente 
censitário, é exigido o ensino 
médio completo. A jornada de 
trabalho é de 40 horas sema-
nais, cumprida em 8 horas di-
árias. A previsão de duração do 
contrato para as duas funções 
é de cinco meses, podendo ser 
prorrogado mediante a necessi-
dade do Censo.

De acordo com o edital, ca-
berá ao agente censitário muni-
cipal acompanhar as atividades 
da coleta de dados, garantindo 
a perfeita cobertura da área 
territorial, o cumprimento dos 
prazos e a qualidade das infor-
mações coletadas na cidade de 
trabalho. A função será ocupada 
pelos melhores colocados em 
cada município. Já aos agentes 
censitários caberá a supervisão, 
acompanhando as equipes de 
recenseadores em campo para 
esclarecimento de dúvidas.

Lucia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

Inscrições podem ser feitas pela internet e provas estão previstas para abril

Agência Brasil
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Educação Consumidor

Decreto retira o teto de 50% de 
alunos por sala de aula

Publicado na segunda-feira 
(15/02), o decreto nº 55.759 re-
tira o teto de 50% de alunos por 
sala de aula nas instituições de 
ensino do Rio Grande do Sul.

A alteração não significa que 
não haja uma regra de ocupa-
ção, pois segue mantida a res-
trição de distanciamento inter-
pessoal mínimo de 1,5 metro 
(o que condiz com teto de ocu-
pação de uma pessoa para cada 
2,25 metros quadrados de área 
útil), conforme recomenda-
ção do Ministério da Educação 
(MEC), do Conselho Nacional 
de Secretários da Educação, da 
Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e do projeto ‘Todos pela 
Educação’, entre outros.

A modificação ocorreu a par-
tir de uma demanda da prefeitu-
ra de Lajeado e do Sindicato do 
Ensino Privado do Rio Grande 
do Sul (SINEPE) e tem como 
objetivo viabilizar a retomada 
presencial às aulas para o maior 
número possível de alunos, 
desde que com segurança, um 
propósito de todo o processo de 
retorno às atividades presenciais 
no Rio Grande do Sul.

O documento altera o decreto 
nº 55.465, de 05 de setembro de 
2020, que estabelece as normas 
aplicáveis às instituições e esta-

belecimentos de ensino situados 
no Estado, conforme as medi-
das de prevenção e de enfrenta-
mento à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19).

As demais orientações sobre 
os protocolos sanitários per-
manecem valendo, como o uso 
obrigatório, contínuo e correto 
de máscara. As janelas e portas 
devem permanecer abertas para 
circulação e renovação do ar. 
Higienização constante, antes e 
depois das aulas. As entradas, 
saídas, intervalos e demais ati-
vidades externas devem ocorrer 
em horários intercalados, para 
evitar aglomeração.

Alteração não significa que não haja uma regra de ocupação, pois segue mantida a restrição de distanciamento interpessoal de 1,5 metro

Maicon Spanic

Governo envia ao 
Congresso, projeto que 
muda cobrança de ICMS 

em combustíveis

O Governo Federal enca-
minhou ao Congresso Nacio-
nal na sexta-feira (12/02), uma 
proposta que altera a cobrança 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre combustíveis. O 
texto tem o objetivo de evitar 
a bitributação do ICMS e, para 
isso, determina que o imposto 
deverá incidir sobre o litro de 
combustível e não mais por 
percentual, como é atualmente.

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) ainda precisa 
ser aprovado pelo Congresso 
Nacional para entrar em vigor, 
mas é uma tentativa do pre-
sidente Jair Bolsonaro de dar 
resposta ao aumento do preço 
dos combustíveis e agradar os 
caminhoneiros, uma de suas 
principais bases de apoio.

O ICMS hoje incide sobre o 
preço do combustível - o preço 
médio ponderado ao consumi-
dor final, que é reajustado a 
cada 15 dias. Cada Estado tem 
competência para definir a alí-
quota. Pela proposta, o imposto 
passará a ter um valor fixo por 
litro do combustível, a exemplo 
de tributos federais PIS, CO-
FINS e CIDE.

O texto define que a cobran-
ça do tributo incidirá sobre a 
unidade de medida válida para 
cada combustível e lubrifican-
te detalhado na proposta. En-
tre eles estão gasolina, diesel, 
álcool, biodiesel, gás natural 
combustível e o Gás Liquefei-
to de Petróleo (GLP). Óleos e 
querosenes combustíveis tam-
bém estão na lista, bem como, 
óleos lubrificantes.

De acordo com o proje-
to, depois da aprovação pelo 
Legislativo e da sanção presi-

dencial, os estados e o Distrito 
Federal deverão regulamentar a 
nova lei por meio do Conselho 
Nacional de Política Fazendá-
ria (CONFAZ), no prazo de 90 
dias.

Se a mudança receber aval 
do Congresso Nacional, a arre-
cadação dos estados poderá ser 
afetada. Hoje, as unidades do 
país arrecadam mais cada vez 
que a Petrobras anuncia aumen-
to no preço dos combustíveis. 
De acordo com a companhia, 
os reajustes mais recentes ocor-
reram devido à alta no preço do 
petróleo e pela desvalorização 
do real ante o dólar.

A medida é um aceno do 
Governo Federal aos cami-
nhoneiros, grupo que apoia o 
presidente e tem reclamado do 
preço do diesel. Eles ameaça-
ram fazer uma greve de âmbito 
nacional no início de fevereiro, 
mas recuaram depois do apelo 
do presidente Jair Bolsonaro.

O projeto representa ainda 
uma mudança na postura do 
Governo Federal. No início 
do ano passado, o ministro de 
Minas e Energia, Bento Albu-
querque, dizia que qualquer 
mudança na base de incidência 
do ICMS sobre combustíveis 
deveria ser tratada no âmbito da 
reforma tributária, pois poderia 
gerar perdas para estados.

Segundo o Governo Fede-
ral, pela nova dinâmica pro-
posta, em casos de aumento no 
imposto, o novo valor somente 
entrará em vigor após 90 dias, 
o que dará mais previsibilidade 
ao setor. Nas últimas semanas, 
as incertezas a respeito do valor 
dos combustíveis foram consi-
deradas um problema para os 
caminhoneiros e sensibilizaram 
o presidente Jair Bolsonaro.

A mudança poderá forçar o preço do combustível para baixo

Diones Roberto Becker

Estradas

Estado projeta mais de R$ 200 milhões para 
rodovias com reestruturação do DAER

Os planos do Governo do 
Estado para a reestruturação e 
modernização do Departamen-
to Autônomo de Estradas de 
Rodagem (DAER) foram deta-
lhados na quinta-feira (11/02). 
Em coletiva por videoconfe-
rência, o secretário estadual 
de Logística e Transportes, Ju-
vir Costella, e o diretor geral 
do DAER, Luciano Faustino, 
apresentaram as ações que se-
rão realizadas este ano com a fi-
nalidade de otimizar a estrutura 
da autarquia e a dar agilidade a 
obras rodoviárias.

A principal medida é a dis-
ponibilização dos imóveis das 
17 superintendências regionais 
do DAER em permutas para 
investimentos em projetos do 

Estado. Somados, os prédios 
têm valor estimado em mais de 
R$ 200 milhões, que podem ser 
revertidos em obras de pavi-
mentação por meio de parcerias 
com empresas e outras institui-
ções.

A proposta está relaciona-
da a outra medida anunciada 

durante a coletiva: a reorgani-
zação das regionais do DAER 
distribuídas pelo Estado. Seis 
superintendências serão fecha-
das e terão os servidores e as 
atividades absorvidos por uni-
dades próximas. As demais de-
verão ser readequadas em escri-
tórios menores.

Ações que serão realizadas este ano tem a finalidade de otimizar a estrutura da autarquia
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Auxílio Emergêncial

Consumidor

Novo auxílio emergencial pode 
começar em março e durar até 

quatro meses

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou na quinta-feira (11/02) 
que o novo auxílio emergencial 
para os trabalhadores infor-
mais pode começar a ser pago 
em março e deve durar entre 
três e quatro meses. Segundo 
ele, o valor não está definido 
e o início dos repasses está em 
negociação com o Congresso 
Nacional, que precisa aprovar 
um Projeto de Lei instituindo 
novamente a medida.

— Tá quase certo, né? Não 
sabemos o valor. Com toda a 
certeza, pode não ser, né?, a 

partir de março, por três, quatro 
meses. É o que está sendo acer-
tado com o Executivo e com o 
parlamento também — disse o 
presidente em uma rápida en-
trevista à imprensa concedida 
após um evento em Alcântara 
(MA), para entrega de títulos 
de terra.

O novo auxílio emergencial 
substituirá o benefício pago ao 
longo do ano passado, como 
forma de conter os efeitos da 
pandemia de Covid-19 sobre 
a população mais pobre e os 
trabalhadores informais. Ini-

cialmente, o auxílio emergen-
cial contou com parcelas de R$ 
600,00 ou R$ 1,2 mil (no caso 
das mães chefes de família), 
por mês, a cada beneficiário. 
Projetado para durar três meses, 
o auxílio emergencial foi esten-
dido para o total de cinco par-
celas e, em setembro de 2020, 
foi liberado o auxílio emer-
gencial extensão de R$ 300,00 
(R$ 600,00 para as mães chefes 
de família), com o máximo de 
quatro parcelas mensais. O úl-
timo pagamento do benefício 
ocorreu no final de janeiro.

Cerca de 67 milhões de pes-
soas foram contempladas com 
o programa. Ainda na entre-
vista, Jair Bolsonaro falou que 
é preciso ter responsabilidade 
fiscal e defendeu a normaliza-
ção do comércio. — Agora, não 
basta apenas conceder mais um 
período de auxílio emergencial. 
O comércio tem que voltar a 
funcionar, tem que acabar com 
essa história de fechar tudo. 
Devemos cuidar dos mais ido-
sos e de quem tem comorbida-
des. O resto tem que trabalhar. 
Caso contrário, se nós nos endi-
vidarmos muito, o Brasil pode 
perder crédito e daí a inflação 
vem, a dívida já está em R$ 5 
trilhões, e daí vem o caos. E 
ninguém quer isso aí — ponde-
rou o presidente.

O valor negociado nos bastidores é de  três parcelas de R$ 250 

D
iones R

oberto B
ecker

Energia elétrica deve subir o 
triplo da inflação neste ano

A energia elétrica deverá 
sofrer reajuste bem acima da 
inflação em 2021. Segundo um 
estudo feito pela TR Soluções, a 
tendência de alta para a Região 
Sul é de 12,2%. O percentual é 
mais do que triplo da prevista 

para a inflação que é de 3,6%. 
No país a projeção mostra que 
o aumento na média nacional 
do preço pago pela energia elé-
trica deverá ter um reajuste de 
14,5%.

Vale lembrar quer esse não 
é aquele aumento temporário 

estipulado pelas bandeiras de 
energia que encarecem e bara-
teiam o custo da energia consu-
mida de acordo com o consumo 
do mês anterior. O aumento que 
foi objeto do estudo é o real e 
permanente.

Um dos vilões é o serviço de 
distribuição de energia elétrica, 
que também é associado ao Ín-
dice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M), que fechou 2020 em 
23,14% pressionado pela alta 
do dólar e falta de insumos.

A conta de luz é composta 
da tarifa de energia elétrica, da 
bandeira tarifária e dos tributos. 
Aqui no Rio Grande do Sul, as 
maiores empresas do setor são a 
CEEE, que tem reajuste tarifá-
rio em novembro, e a RGE, que 
é do Grupo CPFL e tem data-
-base em junho.

O aumento das tarifas de energia devem chegar ao longo do ano

Reprodução

Região

Prefeitos debatem reparos 
em estrada

Para tratar de assuntos de 
interesse de ambos os muni-
cípios, o prefeito, Arlei Toma-
zoni, recebeu na manhã desta 
quinta-feira, dia 18 de feverei-
ro, o prefeito de Miraguaí, Val-
delirio Pretto da Silva.

A reunião aconteceu no Ga-
binete da Prefeitura, onde os 
gestores municipais trataram, 
especialmente, da possibilidade 

de parceria entre os municípios 
para arrumar a estrada vicinal 
que liga Três Passos a Mira-
guaí.

Eles avaliaram que esta se-
ria uma alternativa para encur-
tar distâncias e, principalmente, 
melhorar as condições de trafe-
gabilidade para os caminhões 
que transportam aves e insumos 
para a empresa Mais Frango, 
que tem unidade em Miraguaí.

Prefeitos Arlei e Pretinho mantiveram reunião onde trataram sobre estrada

Divulgação

Redentora tem mudança 
no Conselho Tutelar

A Administração Municipal 
empossou na manhã de hoje, 
dia 18 de fevereiro, a Conse-
lheira Tutelar Roseni dos San-
tos César de Souza, no Gabi-
nete do Prefeito Nilson Paulo 
Costa. Roseni tomou posse 
visto que a Conselheira Mônica 
Macallin dos Santos solicitou 
exoneração do cargo.

O Prefeito Nilson deu às 
boas-vindas à Conselheira, as-

sim como o vice-prefeito Jaime 
Jung; a Primeira Dama e Secre-
tária Municipal de Educação e 
Cultura, Eliane Amaral Costa; a 
presidente do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Comdica), Ro-
sana Hermann; a Coordenadora 
do Cras Sagrada Família, Carla 
Engler; e a Secretária Munici-
pal de Assistência Social, Carla 
Miranda.

Prefeito deu posse para nova conselheira após renúncia

Divulgação
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Palmitinho é vice-líder em abates 
de suínos no Estado

O município de Palmitinho assumiu a segunda posição no número de abates de suínos no Rio 
Grande do Sul. O município abateu cerca de 221,1 mil suínos. Rodeio Bonito lidera a lista com 272,2 
mil animais abatidos.

As informações da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), ainda 
mostram Nova Candelária, em terceiro, com 202,5 mil animais e Três Passos, em sétimo, com 176,7 
mil suínos encaminhados para abate em 2020.

Os dados mostram   que a região do Vale do Taquari, é a maior região produtora, com 1,9 milhão 
de animais, representando 19,10% da produção do Estado. A Fronteira Noroeste, aparece na lista com 
13,10% da produção; Médio Alto Uruguai, com 13,03%; Norte, com 9,44%. O número de abates na 
Região Celeiro, representou 8,69% da produção estadual.

PixaBay


