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Atenção
“Divulgue sua 
marca aqui e 
tenha mais 
resultados”

Os desafios da microrregião

“Um dos maiores desafios desta gestão é seguir 
na busca por investimentos, empreendimentos 
que gerem aumento da arrecadação, geração 
de emprego e renda, fortalecendo os 
empreendimentos locais.” (Alair Cemin)

Na segunda reportagem da série em que os 
prefeitos pontuam, segundo sua visão, quais 
os desafios das novas administrações para os 
próximos quatro anos, entrevistamos o prefeito 
de Derrubadas, Alair Cemin, que falou sobre as 
condições do município para enfrentar os 
desafios que se apresentaram em sua gestão.

Prefeito de Braga é 
escolhido para presidir a  

Amuceleiro

AveNutri garante 
continuidade de projeto 

em Vista Gaúcha
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Quando ouço alguém que está dentro de um elevador de algum 
condomínio residencial dizer gentilmente para quem está do lado de fora: “Pode entrar, sem frescuras, 
eu não tenho COVID”. Apesar da gentileza, a pessoa não está considerando que o risco existe para os 
dois lados. Sim, mas e se eu que estou entrando no elevador estiver doente? E seu eu estiver indo jus-
tamente ao hospital me internar ou fazer o exame naquele momento? Posso entrar mesmo assim? E se 
nós somos assintomáticos? Então tudo bem? Vale a pena correr este risco com os números crescentes 
que acompanhamos diariamente? Claro que não! Mas seguramente ouviremos a partir de agora: “Estou 
vacinado, posso “aglomerar” não preciso mais de distanciamento, nem usar máscaras e nem higienizar 
as mãos ou usar álcool 70”. Um pensamento perigoso e equivocado. Queremos a busca de uma resposta 
simplista para um problema complexo. Quero a mudança, mas não quero ser mudado.

Sabemos ainda muito pouco sobre a doença, suas variantes, sobre a imunização daqueles que já ti-
veram COVID, seus efeitos a longo prazo e até mesmo sobre os resultados da vacina até a data em que 
realmente se alcance o tal do efeito “rebanho”. Trabalho para hospitais há mais de 20 anos apoiando 
equipes operacionais. E sempre que temos um paciente em “precaução de contato” ou mesmo muito 
debilitado, toda equipe que tem contato com ele, utiliza máscaras e toda precaução conforme o tipo 
de isolamento ou aquilo que chamamos de IRAS - infecções relacionadas à assistência à saúde. É um 
protocolo importante para preservar a equipe e ao paciente e os seus familiares. Em muitos casos não 
utilizamos somente para “nos proteger do paciente”, mas para proteger um paciente com uma saúde 
frágil, da nossa presença no mesmo ambiente. Seja para a realização de algum procedimento técnico, 
mas mesmo para limpar o quarto, levar a bandeja de alimentos ou realizar uma manutenção no quarto. 
E esse mesmo pensamento do convívio e da coexistência atual – regras de etiqueta sanitária dentro e 
fora do hospital: todos protegendo todos.

No mundo de hoje, temos que assumir que todos são potenciais transmissores da COVID-19. E, 
desta forma, devemos utilizar a máscara, para nós e pelos outros. No caso da COVID, como a trans-
missão pode ser feita por meio de fluidos, gotículas e contato com superfícies contaminadas, as pessoas 
precisam se conscientizar que o EPI é uma importante forma de reduzir os riscos para si para também 
para sua própria família e para as pessoas a sua volta. Chegou a hora de uma importante mudança de 
modelo mental sobre segurança e saúde: Gerar segurança para outros é uma consequência de estar 
seguro. Temos que perceber que quando não me protejo não estou apenas me expondo, mas expondo a 
todos que me cercam.Infelizmente a ideia no senso comum que ainda prevalece é a de que o uso des-
tes EPIs existe somente para proteger ao próprio usuário. Não podemos esquecer que nossos hábitos 
afetam também a todos os outros a nossa volta. Você iria pular de um avião sem um paraquedas? Para 
realmente retomar as atividades de trabalho e lazer de forma segura, o modelo mental deve privilegiar 
também o cuidado com os “outros”– e isso vale para a para a máscara, para a lavagem das mãos, o uso 
do álcool gel incluindo até mesmo os “já vacinados” até voltarmos ao status de um ambiente seguro.

Máscaras, mas mesmo depois da vacina?

por Marcelo Boeger

Adm. Marcelo Boeger: Vice-Presidente da AMTSBE (Associação Mundial de Turismo de Saúde e 
Bem-Estar). Atua como sócio consultor da Hospitallidade Consultoria. Autor de diversos livros, 
entre eles, coautor da obra recém lançada “Towards a Better World - Tourism, Pandemics, Cli-
mate Emergency and Human Rights” Globedit, 2021.

Em todos os pronunciamentos dos candidatos à presidência da 
Câmara dos Deputados, ouvi falar em “busca do entendimento”. 
Enquanto ouvia, lembrei-me de Churchill: “Quanto mais longe 
você conseguir olhar para trás, mais longe enxergará para frente”. 
E se o estudo da História para muito me tem servido, há bom lugar 
nesse conhecimento para a convicção de que com certos adver-
sários não há conciliação possível. Novamente, nas palavras de 
Churchill: “Um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo 
esperando ser o último dos devorados”. Foi ele, pessoalmente, li-
derando seu povo, que livrou a humanidade do nazifascismo.

 O que estou afirmando não é grito de guerra, mas fé inexo-
rável na democracia, na livre escolha dos povos, na autonomia 
das nações, na liberdade e nos princípios e valores que a vida me 
mostrou terem validade comprovada. Quero, portanto, que, no 
regime democrático, esses valores sejam prevalentes, não sejam 
derrotados por adversários que transitam pelas páginas da história 
como os cavalos de Átila.

 O discurso do entendimento serve como luva às mãos dos 
derrotados de 2018. Entre nós, seria o retorno ao ambiente políti-
co que vigeu durante mais de duas décadas no Brasil sem encon-
trar resistência. É fazer de conta que nada aconteceu. Para usar a 
expressão hoje na moda, é “passar pano”, mas em lixo nuclear!  
Qual a vantagem de fazê-lo para “conciliar” com quem, fora do 
poder, faz oposição contando caixinhas de chiclete e latinhas de 
leite condensado? Valha-me Deus!

Não pode haver entendimento entre tão diferentes visões de 
mundo, de pessoa humana, de liberdade, de sociedade, de valo-
res, de princípios, de Estado, de funções de poder. Pergunto: não 
passaram ao controle dos ministérios da verdade (profetizados por 
George Orwell) e criados pelas Big Techs, as redes sociais que de-
mocratizavam a comunicação? Não notamos qualquer semelhan-
ça entre as orientações da Netflix e da Globo? Estamos satisfeitos 
com o que está sendo produzido, aqui, pelo sistema de ensino em 
geral e pelas nossas universidades em particular? Mil vezes não.

Portanto, a disputa política é disputa necessária, indispensá-
vel. Não por acaso, ocorre em todas as democracias do Ociden-
te. Recentemente foi assim nos Estados Unidos. Com diferentes 
qualidades de conteúdo, vem sendo assim em países como Itália, 
Espanha, Áustria, Portugal, Polônia, Hungria, República Tcheca, 
Finlândia, Letônia, Eslováquia, Bulgária. E Suécia, e Alemanha, e 
Chile. É uma percepção das democracias ocidentais.

Quem vê suas liberdades ameaçadas, suas opiniões censuradas 
no que já foi um espaço de liberdade, sua cultura sendo delibe-
radamente destruída, não cede poder para um entendimento im-
possível. No Brasil, isso representa o retorno ao período anterior 
a 2014, quando perdíamos por W.O.. Sequer comparecíamos à 
disputa.

Por fim, veja o que está acontecendo com a evasão para no-
vas redes sociais que se anunciam como espaços de liberdade. 
Também isso é sinal dessa divisão que tem longa data e validade, 
cujo reflexo, em regime democrático, conduz à vitória eleitoral 
de um ou de outro lado. Pode ser que um dia, olhando para trás, 
aprendendo com o passado, vendo o mal feito e o bem conquista-
do, possamos, como Churchill, enxergar para frente. E formarmos 
consensos razoáveis. Divisão, contudo, sobre algo, ou em relação 
a alguém, sempre haverá.

BUSCAR ENTENDIMENTO?  
SOBRE O QUÊ? COM QUEM?

O futebol gaúcho respira
O Rio Grande do Sul voltará a ter neste ano de 2021 três clubes 

disputando a primeira divisão do futebol brasileiro. Inter e Grêmio, 
dois dos principais clubes do país, e o Juventude que conseguiu a clas-
sificação na última rodada da série B.

O Juventude já esteve na elite do futebol brasileiro, inclusive 
com ares de grandiosidade no final dos anos 90 e no início dos anos 
2000, no entanto, a situação financeira do clube não permitiu a sua 
permanência e foi preciso um longo caminho para o retorno a elite. 

O futebol gaúcho aos poucos começa a respirar de maneira diferente. 
A dupla está em um patamar poucas vezes visto na história, já que a briga por títulos dos gaúchos 

nunca foi tão evidente. O Grêmio chegou a semifinal da Libertadores pelo segundo ano seguido e está 
no aguardo para disputar o título da Copa do Brasil, competição essa que o Inter disputou o título no 
final do ano passado. 

O colorado ainda está na briga e com possibilidades reais de conquistar o Campeonato Brasileiro. 
Em um cenário positivo o ano pode terminar com títulos nas mãos gaúchas nas duas principais compe-
tições internas do nosso país, provando que de fato o futebol gaúcho está respirando. Que siga assim.
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Melhore
o humor

Um argentino pára em 
frente a um edifício com 

espelhos e diz em voz alta: - Que fisio-
nomia o cara tem! Segue caminhando e 
encontra com sua namorada, uma loira 
deslumbrante, e volta a dizer: - Que 
gata o cara tem! Entra na sua Ferrari 
vermelha e diz outra vez: - Que carro o 
cara tem! Chega em sua casa e encon-
tra sua irmã, que é freira da Orden de 
las Esposas de Cristo. Então, eufórico, 
comenta: - Que cunhado o cara tem!

****
O dono do bar já estava de saco 

cheio com o bêbado, que todo dia vi-
nha ali encher a cara. Numa daquelas, 

quando o bêbado pe-
diu Bota mais uma, 
ele despejou acido 
no copo. O bêbado 
tomou, fez uma care-
ta, disse esta eh forte, 
hein? e saiu, camba-
leando. Passaram-se 

vários dias e o bêbado não apareceu 
mais. O dono do bar ate ficou preo-
cupado, pensando que tinha matado o 
infeliz. Uma noite, o bêbado reapare-
ce, já trocando as pernas, e pede uma 
pinga. O dono do bar serve a cachaça, 
o bêbado toma, faz careta, e diz: - Esta 
não, eu quero eh aquela que quando a 
gente faz xixi, enche a calcada de bu-
raquinho...

****

O cara tava no maior porre den-
tro dum boteco lá no Rio de Janeiro, 
E na rua estava passando uma procis-
são. O Bêbado sai na porta do boteco 
e grita: - OLHA A MANGUEIRA AI 
GENTE !!!! O pessoal caiu de porrada 
encima do bêbado dizendo: - Não res-
peita a santa? E a procissão continuou, 
chegou na curva da rua a santa esbarra 
numa mangueira e cai. O bêbado sai de 
dentro do bar e diz cambaleando: - EU 
NAO FALEI??

Curados
O Brasil já registra 8.291.763 mi-

lhões de pessoas curadas da Covid-19. O 
número é superior à quantidade de casos 
ativos (875.735) - que são os pacientes 
em acompanhamento médico. O registro 
de pessoas curadas já representa a gran-
de maioria do total de casos acumulados 
(88,2%) As informações foram atualiza-
das às 18h30 desta quarta-feira (04/02) 
e enviadas pelas secretarias estaduais e 
municipais de Saúde.

A ponte
Uma das demandas destes próximos 

quatro anos será a construção da ponte 
sobre o Rio Uruguai ligando Barra do 
Guarita e Itapiranga. O primeiro passo 
será  a federalização da RSC-163, para 
então começar definitivamente se buscar 
recursos para a construção da ponte. As 
lideranças regionais que pleiteiam essa 
obra dizem que ela poderá ser um gran-
de diferencial para a região em termos 
de desenvolvimento.

Buracos
Como já virou rotina em nossa re-

gião, tão logo se registre um período de 
chuvas intensas, os buracos viram prota-
gonistas na RSC-472 entre Tenente Por-
tela e Três Passos. A estrada já começa 
a apresentar diversos danos estruturais. 
Está na hora de mais uma operação Ta-
pa-buracos.

Na capital
O prefeito de Tenente Portela Rose-

mar Sala cumpriu agenda nesta semana 
em Porto Alegre. Foi a primeira via-
gem oficial do mandatário de Tenente 
Portela após a possem em primeiro de 
janeiro. Entre outras o prefeito cum-
priu agenda nas Secretaria de Educa-
ção, de Articulação e Apoio aos Mu-
nicípios, e de Logística e Transportes, 
CORSAN e no DAER. Os pleitos de 
Tenente Portela também foram leva-
dos ao gabinetes do vice-governador 
Ranolfo Vieira Júnior (PTB) e do de-
putado estadual Mateus Wesp (PSDB). 

O prefeito de  Redentora, Nilson Paulo Costa, divulgou em seu per-
fil no facebook uma série de fotos do Hospital Santa Rita de Cássia que pas-
sa por uma profunda reforma em sua estrutura com a intenção de adequá-lo 
para que a administração municipal com apoio da comunidade e em um esfor-
ço multipartidário possa buscar a reabertura da unidade de saúde no município. 
Na mesma publicação o prefeito de Redentora promete que em bre-
ve estará divulgando mais detalhes a respeito das obras e do projeto. 
Curiosidade: o prefeito de Redentora é, na região, um dos que mais usa as suas redes 
sociais particulares para se comunicar com a sua comunidade.

Em obras
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Tirar a carteira de motorista ficou mais 
caro no Rio Grande do Sul

O custo para obter ou re-
novar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ficou mais 
caro no Rio Grande do Sul, já a 
partir desta semana. De acordo 
com o Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), o motivo é 
o reajuste anual das tarifas, au-
tomaticamente atrelado à Uni-
dade de Padrão Fiscal (UPF) e 
que implicou uma alta geral de 
4,23% nos valores.

Para os candidatos a motoris-
ta de motocicletas, automóveis, 
caminhões e outras modalida-
des de veículos automotores, a 
primeira habilitação ficou com 
os seguintes preços, conforme 
as respectivas categorias:

– A (moto): R$ 2.111 (subiu 
R$ 85);

– B (carro): R$ 2.458 (au-
mentou R$ 99);

– AB (moto e carro): R$ 
3.906 (encareceu R$ 158);

– C, D ou E (cargas e pas-
sageiros): R$ 2.485 (subiu R$ 
100).

Já para a segunda CNH, as 
taxas são de R$ 105 (renova-
ção), R$ 60 (expedição do do-
cumento de habilitação), R$ 76 
(exame de aptidão física e men-
tal) e R$ 76 (avaliação psicoló-
gica, quando necessária). Cabe 
ressaltar que esses valores apa-
recem aqui de forma arredonda-
da, sem os centavos, para facili-
tar a leitura e entendimento.

IPVA

Proprietários de veículos 
ainda têm descontos em feve-
reiro no pagamento antecipado 
do IPVA 2021 (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores). Quem quitar o tri-
buto até o dia 26 pode garantir 
descontos de até 21,6%. Isso 
porque neste mês tem uma re-
dução de 2% sobre o valor total 
pela antecipação, além das van-
tagens de Bom Motorista (15% 
para três anos sem infrações de 
trânsito) e Bom Cidadão (5%).

Quem optou pelo parcela-
mento do IPVA em três vezes 
e realizou o pagamento da pri-
meira parcela no mês de janei-
ro, também deve fazer o pa-
gamento da segunda cota até 
26 de fevereiro. Isso garantirá 
um desconto de 2% na segun-
da parcela pela antecipação do 
pagamento. A terceira parcela, 
com desconto de 1%, deverá ser 
quitada no mês de março, até o 
dia 31.

O tributo pode ser quitado 
em qualquer agência, pontos 
de atendimento ou via home 
banking (internet) dos bancos 
Banrisul, Bradesco, Sicredi e 
Santander. É possível pagar 
também nas agências lotéricas 
da Caixa Econômica Federal 
e no Banco do Brasil (no BB, 
o pagamento é somente para 
clientes).

A taxa de licenciamento e 
multas podem ser pagas sepa-
radamente do IPVA, sendo que 
o proprietário deve estar atento 
às datas de vencimento de cada 
uma das obrigações. Para quitar 
o IPVA, o proprietário preci-
sa apresentar o Certificado de 
Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV) ou a placa e o 
Renavam do veículo.

Os dados relativos ao veícu-
lo como o valor do IPVA, multa 
e pendências podem ser aces-
sados no site www.ipva.rs.gov.
br ou por meio do aplicativo do 
tributo (IPVA RS) disponível 
gratuitamente para dispositivos 
móveis nas lojas App Store e 
Google Play.

Os descontos para bons 
motoristas variam em três fai-
xas, conforme o período sem 
infrações cometidas no trânsi-
to. Para os condutores que não 
tiveram registro de infrações 
nos sistemas de informações do 
Estado entre 1º de novembro de 
2017 e 31 de outubro de 2020 
(três anos), a redução é de 15%. 
Quem não teve multa depois de 
1º de novembro de 2018 (dois 
anos) recebe desconto de 10% 
e, depois de 1º de novembro de 
2019 (um ano), tem direito a 
um benefício de 5%.

Também em três faixas, 
a redução no valor do IPVA 
pelo desconto do Bom Cida-
dão resulta da participação do 
contribuinte (pessoa física) no 
Programa da Nota Fiscal Gaú-
cha (NFG) e a solicitação de 

CPF nas notas fiscais na hora 
da compra. O desconto máximo 
de 5% beneficia quem tiver 150 
notas ou mais, de 3%, entre 100 
e 149 notas, e de 1%, entre 51 
e 99 documentos fiscais devida-
mente registrados.

O valor aumentou em todas as categorias

Detran

Trânsito

DAER promete R$ 13 milhões 
para asfaltamento de da ERS 305

Até junho deste ano, devem 
ocorrer as assinaturas dos ter-
mos de compromisso de com-
pra e venda de desapropriações 
necessárias para a pavimenta-
ção da ERS 305, entre os mu-
nicípios de Crissiumal e Hori-
zontina. O assunto foi tema de 
reunião realizada na sexta-feira 
(29/01) na Câmara de Vereado-
res de Crissiumal.

— Já estamos com o pro-
jeto de asfaltamento da rodo-
via concluído e aprovado pela 
Caixa Econômica Federal. Ao 
todo, iremos investir R$ 13 mi-
lhões na ERS 305, sendo R$ 10 
milhões oriundos de emenda 
parlamentar do deputado Danr-
lei Hinterholz e R$ 3 milhões 
de contrapartida do Governo do 
Estado — disse o diretor geral 
do Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem (DAER), 
Luciano Faustino, durante o 
encontro com as autoridades lo-
cais e os proprietários afetados 
pela obra.

Luciano Faustino ressaltou 
que os compromissos de com-
pra e venda das propriedades 
precisam ser assinados. — Con-
tamos com a compreensão dos 
ocupantes da faixa de domínio, 
que serão devidamente inde-
nizados após a desapropriação 
— completou o diretor geral do 
DAER.

A partir de agora, serão 
coletadas as documentações 
necessárias para oficializar o 
contrato. Por fim, os dados se-
rão encaminhados à Caixa Eco-
nômica Federal para que seja 
autorizada a licitação dos ser-
viços.
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Endorfinas, Exercício e 
Felicidade

Trânsito

Até 26 de fevereiro, proprietários de 
veículos têm descontos no pagamento 

antecipado do IPVA 2021

Proprietários de veículos 
ainda têm descontos em feve-
reiro no pagamento antecipado 
do IPVA 2021 (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores). Quem quitar o tri-
buto até o dia 26 pode garantir 
descontos de até 21,60%. Isso 
porque neste mês tem uma re-
dução de 2% sobre o valor total 

pela antecipação, além das van-
tagens de Bom Motorista (15% 
para três anos sem infrações de 
trânsito) e Bom Cidadão (5%).

Quem optou pelo parce-
lamento do IPVA em três ve-
zes e realizou o pagamento 
da primeira parcela no mês de 
janeiro, também deve fazer o 
pagamento da segunda cota até 
26 de fevereiro. Isso garantirá 
um desconto de 2% na segun-
da parcela pela antecipação do 
pagamento. A terceira parcela, 
com desconto de 1%, deverá 
ser quitada no mês de março, 
até o dia 31.

Pagamento

O tributo pode ser quitado 
em qualquer agência, pontos 
de atendimento ou via home 
banking (internet) dos bancos 
Banrisul, Bradesco, Sicredi e 
Santander. É possível pagar 
também nas agências lotéricas 

da Caixa Econômica Federal 
e no Banco do Brasil (no BB, 
o pagamento é somente para 
clientes).

A taxa de licenciamento e 
multas podem ser pagas sepa-
radamente do IPVA, sendo que 
o proprietário deve estar atento 
às datas de vencimento de cada 
uma das obrigações. Para quitar 

o IPVA, o proprietário preci-
sa apresentar o Certificado de 
Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV) ou a placa e o 
Renavam do veículo.

Os dados relativos ao veícu-
lo como o valor do IPVA, multa 
e pendências podem ser aces-
sados no site www.ipva.rs.gov.
br ou por meio do aplicativo do 
tributo (IPVA RS) disponível 
gratuitamente para dispositivos 
móveis nas lojas App Store e 
Google Play.

Bom Motorista

Os descontos para bons 
motoristas variam em três fai-
xas, conforme o período sem 
infrações cometidas no trânsi-
to. Para os condutores que não 
tiveram registro de infrações 
nos sistemas de informações do 
Estado entre 1º de novembro de 
2017 e 31 de outubro de 2020 
(três anos), a redução é de 15%. 

Quem não teve multa depois de 
1º de novembro de 2018 (dois 
anos) recebe desconto de 10% 
e, depois de 1º de novembro de 
2019 (um ano), tem direito a 
um benefício de 5%.

Bom Cidadão 

Também em três faixas, 
a redução no valor do IPVA 
pelo desconto do Bom Cida-
dão resulta da participação do 
contribuinte (pessoa física) no 
Programa da Nota Fiscal Gaú-
cha (NFG) e a solicitação de 
CPF nas notas fiscais na hora 
da compra. O desconto máximo 
de 5% beneficia quem tiver 150 
notas ou mais, de 3%, entre 100 
e 149 notas, e de 1%, entre 51 
e 99 documentos fiscais devida-
mente registrados.

Serviço

Quem paga: todos os pro-
prietários de veículos auto-
motores fabricados a partir de 
2002.

Como pagar: para quitar o 
IPVA, o proprietário deve apre-
sentar o Certificado de Registro 
e Licenciamento do Veículo 
(CRLV) ou a placa do veículo 
e o

Renavam. A taxa de licen-
ciamento e as multas podem ser 
pagas separadamente do IPVA.

Onde pagar: Banrisul, Bra-
desco, Santander, Sicredi, Cai-
xa (agências lotéricas) e Banco 
do Brasil (somente para clien-
tes). Há possibilidade de pa-
gamento online por meio dos 
serviços de home banking dos 
bancos credenciados.

Os dados relativos ao veículo como o valor do IPVA, multa e pendências podem ser acessados no site www.ipva.rs.gov.

Aquela sensação de bem-estar, vitalidade e alegria que ocor-
re em muitos casos, como quando se pratica exercício físico tem 
uma origem bioquímica, parte do qual é causado por uma subs-
tância chamada endorfina. As endorfinas são peptídeos (pequenas 
proteínas) derivados a partir de um precursor produzido ao nível 
da glândula pituitária, uma pequena glândula que esta localizada 
na base do cérebro. Ao praticar exercício físico essa glândula é 
estimulada, produzindo endorfinas no corpo, que atuam sobre os 
receptores que causam analgesia, produzindo um efeito sedativo 
semelhante aos gerados pela morfina, um opióide exógeno vasta-
mente conhecido por suas propriedades. É por isso que a endorfi-
na é considerado o opióide endógeno produzido pelo corpo.

Estudos mostram que a endorfina pode inibir as fibras nervo-
sas que transmitem a dor, além de atuar no cérebro produzindo 
experiências subjetivas, que são sentimentos intensos, tais como 
diminuição da ansiedade e uma sensação de bem-estar. Além da já 
citada analgesia e sedação. 

Alguns estudam relacionam os benefícios e importância de 
certos neuro-transmissores e hormônios, conhecidos como endor-
finas.

A serotonina é uma substância química do cérebro diretamente 
relacionado à sensação de bem-estar. Assim, com níveis elevados 
de serotonina, pode haver um maior nível de alegria.

A dopamina é um neuro-transmissor diretamente relacionado 
com a estabilidade emocional. A difícil recepção desta substância 
leva a uma longa lista de doenças relacionadas com desequilíbrio 
emocional.

A melatonina é um hormônio que estimula os antioxidantes e 
apóia o sistema imunitário, aumenta a energia e a capacidade de 
exercício físico, relacionado também ao controle da temperatura 
do corpo e ciclo sono-vigilia.

Podemos, portando concluir que as endorfinas são o veiculo de 
alivio, felicidade, euforia e prazer. Como mencionado esses hor-
mônios atuam sobre o sistema nervoso e tem importante tarefa de 
se conectar ao bem-estar. Tão importante é sua função, significan-
do que quando você rir e sentir-se feliz ao praticar esportes, são 
as endorfinas fazendo essa sensação de prazer acontecer. Sendo 
assim, o exercício físico pode ser utilizado como agente estressor 
para que aconteçam respostas hormonais benéficas para o corpo, 
tendo através do exercício um aumento de 2 à 5 vezes nos níveis 
de beta-endorfinas na corrente sanguínea, essencial para controle 
da homeostasia, levando consequentemente a diminuição nos ní-
veis de depressão e ansiedade, auxiliando até mesmo no tratamen-
to de distúrbios neurológicos.

Faça suas 
publicações 

legais no Jornal 
Província

Ligue 55 3551-1877
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saúde

Estradas

Poder Executivo de Redentora 
adquire ambulância tipo UTI

O Poder Executivo realizou, 
na sexta-feira (29/01), a entrega 
de uma nova ambulância tipo 
UTI para a Secretaria Munici-
pal da Saúde. O ato ocorrido em 
frente ao Centro Administrativo 
foi prestigiado por inúmeras au-
toridades locais.

Conforme o prefeito Nilson 
Paulo Costa, a ambulância vai 
melhorar ainda mais os servi-
ços prestados à população de 
Redentora. — Este é mais um 
passo para bem atender aos ci-
dadãos que necessitam de aten-
dimento em saúde — ressaltou 
o mandatário.

O veículo adquirido com 
recursos do Governo Federal 
está equipado com duas macas, 

dois cilindros de oxigênio, uma 
cadeira de rodas de resgate arti-
culada, uma extensão trifásica, 
sistema de exaustão, luzes in-
ternas e externas, suporte para 
soro e sangue, prancha de imo-

bilização, corrimão, sistema 
elétrico, equipamentos de oxi-
genação, banco baú, poltrona 
para socorrista, armários, col-
chonete e cintos de segurança 
para as macas.

Divulgação

Passados 186 anos do início da Revolução Farroupilha, a his-
tória se confunde com o mito que envolve as relíquias da épo-
ca, como o clarim de bronze e cobre guardado no Museu Nossa 
Senhora do Rosário Bomfim, em São Gabriel. Uma das versões 
correntes no município assegura que essa corneta teve um papel 
estratégico desde a primeira vitória dos farrapos, na tomada de 
Porto Alegre, em 20 de setembro de 1835.

    A história contada de boca em boca narra um desfecho im-
provável: ao analisar a capacidade de reação dos imperiais, o co-
mandante farrapo teria dado a ordem ao corneteiro para que anun-
ciasse à tropa a necessidade de recuar. Mas o instrumentista teria 
se atrapalhado e dado um toque de “avançar”, alterando os rumos 
do confronto. Apesar da confusão, os soldados farrapos teriam 
derrotado os inimigos, transformando o instrumentista em prota-
gonista da conquista.     

    Os livros de história atestam que a atrapalhação estratégica 
no toque de clarim realmente aconteceu. Mas não na Guerra dos 
Farrapos, nem sequer no Rio Grande do Sul. O episódio teria sido 
decisivo para um outro combate, ocorrido na Bahia. Treze anos 
antes. Foi na batalha de Pirajá, em 1822, quando o Brasil lutava 
contra Portugal para consolidar a independência nacional.

 O episódio, contado no livro Memórias Históricas e Políticas 
da Bahia pelo historiador Inácio Acioli de Cerqueira e Silva, apre-
senta a explicação da vitória brasileira em Pirajá como decorrente 
de um toque errado feito pelo corneteiro Luiz Lopes.

    Mesmo não sendo tão ilustre como na versão mais popular, a 
corneta guardada em São Gabriel é considerada autêntica relíquia 
da Revolução Farroupilha. Os registros do museu atestam que foi 
doada pelo ex-governador de Santa Catarina Ptolomeu de Assis 
Brasil, em 1932. Mas o que um ex-governador catarinense tem a 
ver com a corneta dos farrapos?

     Simples. Ptolomeu era natural de São Gabriel e quis devol-
ver ao Rio Grande do Sul o instrumento que teria sido levado para 
o Estado vizinho durante as ações militares que desencadearam a 
proclamação da República Juliana, em 1839. Assim, quase um sé-
culo depois de ter anunciado combates, avanços e recuos de tropas 
dos farrapos que lutaram pela proclamação da república catarinen-
se, a peça acabou retornando ao solo rio-grandense.

    Esta corneta sempre anunciava todos os processos que o 
Exército farroupilha ia realizando em Santa Catarina afirma Maria 
de Lourdes da Silva, coordenadora da recepção do museu Nossa 
Senhora do Rosário Bonfim, que funciona numa antiga igreja da 
cidade, o primeiro prédio de alvenaria construído em São Gabriel, 
em 1817. O historiador Osório Santana Figueiredo lembra que, 
naquela época, cada exército tinha a sua corneta e o corneteiro 
andava sempre ao lado do comandante, cumprindo uma função

    O corneteiro oficial dos farrapos foi Antônio Ribeiro, que 
era peão da estância de Bento Gonçalves e permaneceu morando 
na estância Cristal, em Camaquã, após o fim da guerra, em 1845. 
Quando morreu, com mais de 80 anos, teria sido enterrado com sua 
inseparável corneta, que tantos combates anunciou nos 10 anos da 
Guerra dos Farrapos. Tataraneto de Bento Gonçalves, o publici-
tário Raul Moreira diz que até o fim da vida Ribeiro manteve o 
hábito de tocar a corneta diariamente, como forma de homenagear 
o antigo líder, morto em 1847. Mas esta já é uma outra história.

Fonte: Zero Hora – 

Lembre-se: A Pandemia continua, não deixe de seguir os pro-
tocolos recomendados. Proteja-se usando máscara, evite aglome-
rações. Isso tudo vai passar.

    Até a próxima.

O Clarim Farroupilha!              

Vice-prefeito solicita recuperação do trecho 
entre Três Passos e a ponte do Rio Turvo

Um audiência na quinta-
-feira (28/01), com a direção 
do Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (DAER), 
o vice-prefeito de Três Passos, 
Rodrigo Bohn Glinke (Pastor 
Ipê), solicitou urgentemente 
o recapeamento asfáltico do 
trecho da ERS 472 até a ponte 
sobre o Rio Turvo, divisa com 
Tenente Portela.

A autoridade três-passense 
ponderou que a urgência nas 
obras se dá, também, em virtu-
de da preparação para a volta às 
aulas.

— Entendemos que a ro-
dovia necessita urgentemente 
da recuperação, pois há pontos 
que representam perigo para 
os motoristas que trafegam por 
ali diariamente, assim como os 
estudantes que se deslocam ao 
município para estudar — disse 
o vice-prefeito.

Diones Roberto Becker

Trecho está com bastante buracos e irregularidades

Sorteio
Primeiro sorteio da NFG em 2021 premia 

sete moradores da Região Celeiro
O primeiro sorteio da Nota 

Fiscal Gaúcha (NFG), em 
2021, distribuiu R$ 515 mil em 
dinheiro para mais de 700 con-
tribuintes. O prêmio principal 
de R$ 50 mil saiu para um con-
sumidor de Santa Rosa.

A extração de janeiro con-
templou sete moradores da Re-

gião Celeiro:
- Valdir Bueno Berlesi (Co-

ronel Bicaco);
- Alice Becker (Humaitá);
- Rosélia Bauer (Redento-

ra);
- Derli Wais (Sede Nova);
- Arlindo dos Santos (Te-

nente Portela);
- Eduardo Fernando Müller 

(Tiradentes do Sul);
- Rogério Sidnei Schmidt 

(Três Passos);
Neste mês estavam na dis-

puta, 18,6 milhões de bilhetes. 
A extração dos bilhetes parti-
cipantes do sorteio de número 
100 da NFG, de todas as notas 
com a inclusão do CPF do ca-
dastrado no programa.
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Politica

Prefeito Ilá: “Um dos maiores desafio é enfrentarmos 
esta crise que se projeta para os próximos anos”

Dando sequência em uma 
série de reportagens projetada 
pelo Jornal Província para saber 
quais, na visão dos prefeitos da 
microrregião, serão os princi-
pais desafios a serem superados 
nos próximos anos, nossa re-
portagem entrevistou o prefeito 
de Derrubadas Alair Cemin, o 
Ilá, MDB, que está iniciando o 
seu segundo mandato, após ser 
reeleito em novembro passado.

 O mandatário derrubaden-

se afirma que analisando o seu 
município, um dos grandes de-
safios será manter a excelência 
dos serviços que já vem sendo 
ofertados pela administração, 
principalmente diante de uma 
possibilidade de crise que se 
apresenta para os próximos 
anos. Manter as contas em dias, 
garantir o pagamento da folha e 
suprir as necessidades do muni-
cípio, buscando investimentos, 
será um desafio muito grande, 
ainda mais, em um momento 

em que há uma tendência de 
queda de receita nos municí-
pios.

O prefeito disse que preten-
de seguir na busca por investi-
mentos que sejam capazes de 
gerar  renda, emprego, aumento 
na arrecadação e fortalecimento 
dos empreendimentos locais.

Quando o assunto é mais 
específico e o prefeito foi ques-
tionado sobre os desafios na 
área da saúde, ele afirmou que 
o município já é uma referên-

cia na região e no estado neste 
segmento, com grande quali-
dade de atendimento, oferta de 
exames, de encaminhamentos 
a atendimentos especializados, 
disponibilidade de medicamen-
tos, transporte de pacientes, 
apoio aos familiares, afim, a 
saúde na totalidade. O desafio 
consiste em manter essa exce-
lência na oferta de saúde para 
seus munícipes.

Questionado sobre o con-
trole das receitas e despesas do 
município, Alair Cemin disse 
que nos últimos quatro anos 
foi possível fazer uma admi-
nistração enxuta, que além de 
manter os atendimentos em dia 
também priorizou a economia 
interna, o que possibilita que o 
município tenha um bom caixa 
para suplementar as receitas 
nos momentos de queda de ar-
recadação sem deixar de manter 
a qualidade nos serviços públi-
cos.

Nenhum município da re-
gião está mais atento ao turis-
mo do que Derrubadas. Está no 
município o Parque Estadual 
do Turvo e o Salto do Yucu-
mã, um dos cartões postais do 
Rio Grande do Sul, inclusive, 
o prefeito Cemin foi escolhido 
para presidir a Rota do Yucumã, 
congregado de municípios que 
objetiva o desenvolvimento do 

turismo regional. 
Quando questionado sobre 

os desafios neste setor, o pre-
feito prefere ressaltar o quanto 
Derrubadas se desenvolveu na 
área, entrando, segundo o pre-
feito, de vez no roteiro turístico 
estadual e nacional, tanto que 
mesmo tendo visitações no par-
que apenas durante quatro me-
ses em 2020, os números foram 
absolutamente positivos com 
mais de 30 mil turistas, oriun-
dos de 21 países diferentes e de 
vários estados brasileiros.

Na visão do prefeito um 
dos principais desafios regio-
nais será enfrentar a crise que 
se projeta para os próximos 
anos. Segundo ele uma das for-
mas de superar o atual cenário 
é fortalecer o trabalho regio-
nal integrado com ações como 
desenvolvimento de roteiros 
turísticos integrados que poten-
cializem os empreendimentos e 
serviços já ofertados e oportu-
nizem a criação de novos.

O prefeito Cemin também 
citou a federalização da RSC-
163 como um desafio impor-
tante, uma vez que, na visão do 
prefeito, ela vai possibilitar a 
construção da ponte entre Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, 
o que aumentará a circulação 
e por consequência fortalecerá 
o desenvolvimento regional. 

A prefeitura de Derrubadas é administrada pela segunda vez pelo prefeito Alair Cemin

D
ivulgação

Politica

TSE confirma suspensão de consequências 
para quem não votou nas eleições de 2020
O plenário do Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE) confir-
mou na quinta-feira (04/02), 
por unanimidade, a suspensão 
das consequências para quem 
não votou nas eleições muni-
cipais de 2020, que havia sido 
determinada no mês passado 
pelo presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso.

Os ministros não estipu-
laram prazo para a medida, 
embora a resolução aprovada 
deixe claro que não se trata de 
uma anistia, que somente po-
deria ser aprovada pelo Con-
gresso Nacional. O ministro 
Tarcísio Vieira defendeu que o 
TSE envie ao parlamento, ma-
nifestação em prol do perdão 
ao eleitor, mas a sugestão ainda 
deve ser melhor analisada pela 
Corte.

Entre as justificativas para a 
suspensão, a resolução cita que 

‘a persistência e o agravamen-
to da pandemia da Covid-19 no 
país impõem aos eleitores que 
não compareceram à votação 
nas eleições 2020, sobretudo 
àqueles em situação de maior 
vulnerabilidade, obstáculos 
para realizarem a justificativa 
eleitoral’.

O texto da norma considera 
ainda a ‘dificuldade de obten-
ção de documentação compro-

batória do impedimento para 
votar no caso de ausência às ur-
nas por sintomas da Covid-19’.

O prazo para justificar a 
ausência no primeiro turno en-
cerrou-se em 14 de janeiro. O 
limite para justificar a falta no 
segundo turno era 28 de janei-
ro. Ambas as datas marcam os 
60 dias após as votações, que 
ocorreram em 15 e 29 de no-
vembro.

A pandemia é a principal justificativa para a decisão

Arquivo JP

Economia

Transferência de recursos da 
União para municípios 

cresceu 71% no ano passado

Apesar da crise econômi-
ca, agravada pela pandemia do 
novo coronavírus, a transferên-
cia de recursos da União para 
os municípios cresceu 71% em 
2020 em relação ao ano an-
terior. A informação é de um 
estudo realizado pela Confe-
deração Nacional dos Municí-
pios (CNM), com o objetivo de 
acompanhar o comportamento 
das receitas municipais.

A principal responsável pelo 
aumento é a chamada ‘Outras 
Transferências Correntes da 
União’, que somaram cerca de 
R$ 34 bilhões, entre janeiro e 
outubro de 2020. Segundo a 
pesquisa, metade desse valor 
foi destinada a despesas com 
saúde. Já o Auxílio Financeiro 
aos Municípios, até outubro do 
ano passado, foi de cerca de R$ 
8 bilhões.
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Principal responsável pelo aumento é a chamada ‘Outras Transferências 
Correntes da União
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Região Segurança

Após morte de empresário, 
investidores garantem manutenção de 

projeto em Vista Gaúcha

No último sábado, 30, fa-
leceu no Paraná, vitima de 
complicações causadas pela 
Covid-19, o empresário Pau-
lo José Balla, que presidia a 
empresa PJB, dona da marca 
AveNutri, empresa de prote-
ína animal, que anunciou um 
investimento milionário no 
município de Vista Gaúcha. 
Paulo José Balla estava a fren-
te do projeto, junto com um 
grupo de investidores e de em-
presários, e estava aguardan-
do a liberação de uma série de 
recursos para implementar em 
Vista Gaúcha um complexo 
industrial que abrigará um fri-
gorífico de aves, uma fábrica de 
ração e um incubatório, além de 
trabalhar diretamente em forma 

de parcerias com produtores 
rurais na implantação de diver-
sos aviários na região noroeste. 
A notícia da morte do empre-
sário gerou dúvida em diversos 
setores da comunidade regio-
nal, uma vez que o audacio-
so projeto tende a ser um dos 
maiores do setor privado já 
aplicados na Região Celeiro. 
Depois de contados da nossa 
reportagem, o vice-presidente 
Leandro Rodrigues dos Santos, 
enviou uma nota para informar 
que o projeto seguiria seu curso 
normal. A nota também lamen-
tava a morte do empresário, mas 
garante para a comunidade que 
“apesar da perda e fatalismo do 
ocorrido, nada mudará em rela-
ção á determinação e continui-
dade de implantação do projeto 
do seu complexo agroindustrial 

no município de Vista Gaúcha”. 
A última informação a res-
peito da implantação do pro-
jeto constituía no fato de que 
a empresa havia negociado o 
terreno onde será construído 
a planta do complexo. O local 
escolhido fica nas proximida-
des da localidade de Bom Pla-
no, interior de Vista Gaúcha. 
O anúncio feito em 2020 no mu-
nicípio de Vista Gaúcha infor-
mava que serão investidos cer-
ca de R$ 400 milhões de reais, 
divididos em etapas distintas. 
 Os investimentos têm o objeti-
vo de abater até 210 mil aves ao 
dia, em três etapas. Inicialmen-
te 60 mil aves, na segunda etapa 
120 mil aves e, por último, 210 
mil aves e gerar, quando em 
plena operação, cerca de 2 mil 
empregos diretos.

Paulo José Balla, faleceu no último sábado em decorrência de complicações causadas pela Covid-19

Autoridades reivindicam 
viaturas para forças 

policiais de Tenente Portela

Oprefeito Rosemar Sala, 
acompanhado do vereador Lu-
ciano Berta, ambos do PSDB, 
visitaram o Departamento Ins-
titucional do Gabinete do Vice-
-Governador, Ranolfo Vieira 
Júnior, que também é titular da 
Secretaria Estadual da Segu-
rança Pública (SSP).

Na oportunidade, as lideran-

ças de Tenente Portela pleitea-
ram a destinação de uma viatu-
ra nova para a Brigada Militar 
com o intuito de intensificar o 
policiamento nas áreas urbana 
e rural do município. Ainda foi 
solicitada a doação de uma via-
tura nova à paisana para a Polí-
cia Civil, para ser utilizada nas 
investigações.

Pandemia

Governo Argentino 
prorroga fechamento de 

fronteiras até o final do mês

Segue proibida a entrada de 
estrangeiros na Argentina. O 
decreto que determina o fecha-
mento das fronteiras foi prorro-
gado pelo governo até o dia 28 
de fevereiro.

Os voos de e para o Bra-
sil poderão ser mantidos, mas 
com uma redução de 50% nas 
viagens. A medida prorroga a 
proibição de entrada no terri-
tório nacional, também até o 
dia 28 de fevereiro, de pessoas 

estrangeiras não residentes no 
país, através de portos, aeropor-
tos, passagens internacionais, 
centros de fronteira ou qualquer 
outro ponto de acesso.

Nossa região faz divisa com 
a Argentina através do Porto 
Soberbo que divide Tiradentes 
do Sul do lado brasileiro e El 
Soberbo do lado Argentino. O 
local é frequentemente usado 
por Brasileiros para fazer com-
pras do lado Argentino. A tra-
vessia segue proibida.

Porto Soberbo faz a divisa da nossa região com o pais vizinho

Reprodução

Ambiente

Por Jonas Martins

Índice de reciclagem de plástico no país 
cresceu 8,5% em 2019

O índice de reciclagem dos 
plásticos pós-consumo no país 
ficou em 24% em 2019, um 
crescimento de 8,5% em com-
paração ao ano anterior. Plás-
tico pós-consumo é o material 
plástico descartado em domi-
cílios residenciais e em locais 
como shoppings centers, es-
tabelecimentos comerciais e 
escritórios. O número é calcu-
lado dividindo a quantidade de 
plástico pós-consumo reciclado 
pelo volume de plástico pós-
-consumo gerado.

Os dados fazem parte do 

Plano de Incentivo à Cadeia do 
Plástico (PICPlast), uma par-
ceria entre a Associação Bra-
sileira da Indústria do Plástico 
(ABIPLAST), Braskem, e Ma-
xiQuim, que realizou o levanta-
mento.

Segundo o estudo, em 2019, 
último ano com dados conso-
lidados, foram produzidas 838 
mil toneladas de plásticos re-
ciclados. A Região Sudeste é 
responsável por 51,6% da pro-
dução com 464 mil toneladas, 
seguida pela Região Sul com 
226 mil toneladas, Nordeste 
com 94 mil toneladas, Centro-

-Oeste com 40 mil toneladas e 
Norte, com 12 mil toneladas.

“Sabemos que temos um 
longo caminho ainda que pode 
ser explorado pelo segmen-
to de reciclagem de plásticos 
pós-consumo, entretanto, o 
crescimento dos índices mos-
tra que estamos no caminho 
certo. Quando olhamos outros 
países da União Europeia ou 
mesmo os Estados Unidos ve-
mos que, na comparação com a 
reciclagem mecânica, o Brasil 
vai muito bem”, disse Solange 
Stumpf, sócia da MaxiQuim.
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Definida a nova diretoria da Associação 
dos Municípios da Região Celeiro

No auditório da Associa-
ção dos Municípios da Região 
Celeiro (Amuceleiro), em Três 
Passos, foi realizada, na ma-
nhã da quinta-feira (28/01), a 
escolha da nova presidência da 
entidade. Estiveram presentes 
os prefeitos dos 21 municípios 
congregados. 

Após acordo entre as siglas 
partidárias, ficou acertado que o 
MDB faria a indicação do pre-
sidente para 2021. O escolhido 
foi o prefeito de Braga, Luís 
Carlos Balestrin. O cargo de 
primeiro vice-presidente será 
ocupado pela chefe do Poder 
Executivo de Santo Augusto, 
Lilian Depieri (DEM). Já o 
prefeito de Inhacorá, Everaldo 
Rolim (PTB) é o segundo vice-
-presidente.

Nos próximos mandatos, a 
presidência da Amuceleiro de-
verá ser ocupada por um repre-
sentante do PP, PSDB e PSB ou 
PT, respectivamente.

Curiosamente esse será o 
segundo ano seguido que a en-

tidade será presidida por um 
prefeito de Braga, uma vez que 
na gestão de 2020, o presidente 
foi Luis Carlos Vigne, Nei, que 
era prefeito do município.

A AMUCELEIRO foi fun-
dada em 20 de março de 1970, 
com sede no Município de Três 
Passos, tem por finalidade, as-
sociar, integrar e representar 
judicialmente e extra-judicial-
mente os municípios da região, 
na formulação de diretrizes 

para descentralização político-
-administrativa, fortalecendo a 
capacidade administrativa, eco-
nômica e social dos municípios 
integrantes.

Inicialmente a sede da Asso-
ciação era itinerante, localizan-
do-se no município que detinha 
a Presidência da AMUCELEI-
RO. Anos mais tarde, sua sede 
ficou definitivamente em Três 
Passos para facilitar o acesso e 
centralizar a sede.

Lilian Depieri (DEM), Luís Carlos Balestrin (MDB) e Everaldo Rolim (PTB)

Conta de luz seguirá com 
bandeira amarela em 

fevereiro

Consumo

A bandeira tarifária das con-
tas de luz permanecerá na cor 
amarela em fevereiro, infor-
mou na sexta-feira (29/01), a 
Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). Com isso, 
o preço da energia fica em R$ 
1,34 para cada 100 quilowatts 
consumidos por hora. O valor é 
o mesmo que havia sido estabe-
lecido para janeiro.

Segundo a ANEEL, apesar 
de fevereiro ser um mês tipica-
mente mais chuvoso, os reser-
vatórios das hidrelétricas se-
guem em recuperação lenta, o 

que demanda maior contenção 
do consumo.

— A combinação de reser-
vatórios baixos com a perspec-
tiva de chuvas abaixo da média 

histórica sinaliza 
patamar desfavo-
rável de produção 
de energia pelas 
hidrelétricas, pres-
sionando os custos 
relacionados ao 
risco hidrológico 
(GSF) — informou 
a ANEEL.

O sistema de 
bandeiras é utilizado para gerir 
o valor cobrado aos consumi-
dores a partir das condições de 
geração de energia. Quando o 
quadro piora, a bandeira pode 
ser alterada em uma escala que 
vai de verde (sem taxa extra) 
para amarela (taxa extra de R$ 
1,34 por 100 Kw/h) e, no pior 
cenário, para a vermelha (R$ 
6,20 por 100 Kw/h).
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Papa institui data católica para 
homenagear os idosos

O papa Francisco instituiu 
no domingo o “Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos” na 
Igreja Católica Romana, a ser 
comemorado uma vez por ano 
para homenagear e destacar a 
importância desse segmento da 

sociedade.
Ao fazer o anúncio surpresa 

em seu discurso dominical, o 
papa disse que a data será ce-
lebrada no quarto domingo de 
julho pela comunidade católica 
em todo o mundo.

A Igreja Católica já tem um 
Dia Mundial da Paz, instituído 
pelo Papa Paulo em 1967, um 
Dia Mundial da Juventude, ins-
tituído pelo Papa João Paulo II 
em 1984, e um Dia Mundial dos 
Pobres, que Francisco criou em 
2017.

A Igreja promove eventos 
especiais e serviços religio-
sos nessas datas para chamar a 
atenção para as necessidades e 
atributos dos grupos homena-
geados.

Francisco, de 84 anos, por 
diversas vezes já exortou a so-
ciedade a valorizar os idosos 
como fonte de sabedoria e ex-
periência e lamentou uma “cul-
tura do descarte” que os coloca 
de lado por não serem mais pro-
dutivos.

O calendário católico já prêve outras homenagens especificas

Rural

Ministério da Agricultura 
abre consulta sobre 

funcionamento de granjas

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) abriu, nesta quinta-
-feira, 28, processo de consulta 
pública para que cidadãos ou 
entidades e órgãos de classe 
apresentem sugestões ou co-
mentários à proposta ministe-
rial que estabelece os requisitos 
mínimos necessários à instala-
ção e funcionamento de granjas 
avícolas e de unidades de bene-
ficiamento de ovos e derivados.

Os interessados têm até 45 
dias para encaminhar sugestões 
tecnicamente fundamentadas 
para a Secretaria Nacional de 

Defesa Agropecuária, por meio 
da página do Sistema de Moni-
toramento de Atos Normativos 
(Sisman) na internet. Para aces-
sar ao Sisman é necessário estar 
previamente cadastrado no Sis-
tema de Solicitação de Acesso.

A íntegra da proposta mi-
nisterial da Instrução Normati-
va também está disponível na 
página eletrônica do Mapa. O 
texto trata das condições bási-
cas em termos de instalações 
e equipamentos necessários ao 
funcionamento dos estabeleci-
mentos de ovos e derivados e 
dos procedimentos e especifici-
dades produtivas da atividade.

Agência Brasil

Pandemia

Áreas indígenas voltarão a ter barreiras 
sanitárias contra covid-19

O presidente Jair Bolsonaro 
editou medida provisória (MP) 
para restabelecer barreiras sa-
nitárias protetivas contra a co-
vid-19 em áreas indígenas. O 
texto, que foi publicado em edi-
ção extra do Diário Oficial da 
União nesta segunda-feira, 1º, 
autoriza a Fundação Nacional 
do Índio (Funai) a efetuar o pa-
gamento de diárias a servidores 
e militares que atuarem nessas 
barreiras.

Segundo o governo, as bar-
reiras sanitárias protetivas de 
áreas indígenas têm a finalida-
de de controlar o trânsito de 
pessoas e de mercadorias que 
se dirijam a essas localidades, 
como forma de evitar a propa-
gação da pandemia. Caberá à 
própria Funai o planejamento 
dessas ações.

A norma reproduz o teor da 
MP 1.005, editada em outubro 
do ano passado, mas que per-
deu a finalidade em dezembro 
sem ser votada no Congresso 
Nacional. Apesar disso, explica 
a Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, não se trata 
de uma reedição de MP, que é 
vedada quando ocorre em um 
mesmo ano legislativo.   

Desde o início da pande-
mia, a Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib), que 
mantém um painel de dados so-
bre o tema, contabilizou mais 
de 47,5 mil casos de covid-19 

em indígenas e um total de 942 
óbitos. Até agora, 161 etnias em 
todo o país foram afetadas pela 
doença.

O Ministério da Saúde, que 
tem uma contagem diferente, 
diz  que foram 41.645 os in-
dígenas infectados pelo novo 

coronavírus e 544 os mortos 
por complicações da doença. A 
diferença entre os índices se dá 
em razão dos critérios adotados 
pelo governo federal, que não 
considera os casos registrados 
entre indígenas não aldeados, 
que vivem em zona urbana.

Edgar Kanaykõ Xakriabá Etnofotografia | antropologia

As barreiras tem a finalidade de controlar o trânsito de pessoas
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Trânsito

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS.
Aviso de Licitação

CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº 01/2021. OBJETO: Aquisição de gêneros ali-
mentícios da Agricultura Familiar para uso na merenda escolar. JULGAMENTO: 
02/03/2021 às 08h:30min. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 
1015. Informações: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vis-
tagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 
05/02/2021.

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS.
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de imprensa e comunicação. JULGAMENTO: 19/02/2021 às 
08h:30min. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: 
No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-
-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 05/02/2021. 

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI, 
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021

CONTRATO Nº 001/2021
DATA: 12/01/2021
CONTRATADO: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 02.016.440/0001-62
OBJETO: Prestação de serviço básico de fornecimento de 

energia elétrica, com valores mediante faturamento, para o exer-
cício de 2021

VALOR R$: 300.000,00

CONTRATO Nº 002/2021
DATA: 12/01/2021
CONTRATADO: A.J.D. Indústria e Comércio De Implemen-

tos Frigoríficos Ltda ME
CNPJ: 03.928.338/0001-04
OBJETO: Aquisição de materiais para distribuição de vapor a 

partir da rede principal e prestação de serviços para instalação da 
rede de vapor na Indústria de Embutidos, junto a RSC 163

VALOR R$: 5.850,00

CONTRATO Nº 003/2021
DATA: 21/01/2021
CONTRATADO: Claudio Winck Dornelles 67849121015
CNPJ: 19.963.211/0001-58
OBJETO: Contratação de empresa para execução de estrutura 

de ferro para reforço estrutural no prédio do Centro Cultural
VALOR R$: 3.900,00

CONTRATO Nº 004/2021
DATA: 01/02/2021
CONTRATADO: Luis Carlos Zanatta ME
CNPJ: 30.256.483/0001-50
OBJETO: Aquisição de insumos agrícolas referente ao Convê-

nio FPE nº 151/2020 junto a Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural - Consulta Popular 2019/2020

VALOR R$: 55.859,20

CONTRATO Nº 005/2021
DATA: 01/02/2021
CONTRATADO: Normélia Lottermann EPP
CNPJ: 20.132.150/0001-66
OBJETO: Aquisição/instalação de poltronas junto ao Centro 

Cultural do Município de Vista Gaúcha, RS
VALOR R$: 59.780,00

CONTRATO Nº 006/2021
DATA: 01/02/2021
CONTRATADO: Gisela Adriana Rangel Pedretti 01011858045
CNPJ: 30.228.330/0001-08
OBJETO: Contratação de empresa para revestimento da su-

perfície do chafariz da Praça de Bom Plano
VALOR R$: 10.500,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
O Município de Miraguaí-RS, torna público aos interessados 

que de 04 de Fevereiro à 02 de Março de 2021, serão recebidas 
propostas p/aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar para a Merenda Escolar.

O Edital está a disposição através do site: www.miraguai.
rs.gov.br outras informações pelo fone (55) 3554-2300.  

VALDELIRIO PRETTO DA SILVA - Prefeito Municipal 

Número de acidentes em 
rodovias federais cai, mas 

letalidade aumenta

Número de acidentes de 
trânsito registrados em rodovias 
federais ao longo de 2020 foi 
menor que o de 2019, mas o de 
mortes em consequência dessas 
ocorrências manteve-se estável. 
A constatação é da Confede-
ração Nacional do Transpor-
te (CNT) e consta do balanço 
anual divulgado hoje (1º) pela 
entidade.

Segundo o Painel CNT de 
Consultas Dinâmicas de Aci-
dentes Rodoviários, no ano pas-
sado, foram registrados 63.447 
acidentes em estradas federais, 
número 5,9% inferior às 67.427 

ocorrências registradas em 
2019 e que mantém a tendên-
cia de queda iniciada em 2014 
(169.194).

De acordo com a CNT, o 
grau de letalidade desses aci-
dentes foi maior, já que o total 
de mortes ficou praticamente 
inalterado, baixando de 5.332 
óbitos em 2019 para 5.287 em 
2020. A redução foi de apenas 
0,8%, com média de 14 pesso-
as mortas por dia nas rodovias 
federais. Só entre 2007 e 2020, 
99.365 brasileiros perderam a 
vida em acidentes nas estradas 
federais.

A rodovia que teve o maior 
número de acidentes no ano 
passado foi a BR-101, que liga 
o Rio Grande do Norte ao Rio 
Grande do Sul. Só nesta estra-
da foram registrados 8.715 aci-
dentes de trânsito. Já a BR-116, 
que liga o Ceará ao Rio Grande 
do Sul, foi a mais letal dentre 
as rodovias federais, com 690 
mortes decorrentes de acidentes 
de trânsito. A BR-116 foi a se-
gunda em número de acidentes 
(7.397).

A CNT estima que, soma-
das, as ocorrências envolvem 
prejuízo de R$ 10,22 bilhões, 
sendo R$ 5,84 bilhões relativos 
às ocorrências com vítimas que 
sobreviveram; R$ 4 bilhões aos 
sinistros com mortes e pouco 
mais de R$ 365 milhões com 
aqueles sem vítimas.

O tipo de acidente mais co-
mum nas vias federais é a coli-
são, que responde por 59,4% do 
total de ocorrências. Em segui-
da, vêm saídas da pista (15,7%); 
capotamento e tombamentos 
(12,2%); atropelamentos (7%) 
e quedas de ocupante (5,3%). 
As colisões também respondem 
por 61,8% das situações com 
óbitos, enquanto os atropela-
mentos provocam 17,4% dos 
casos, seguidos pelas saídas de 
pista (12,8%).

Colisão é o tipo de acidente mais  frequente nas rodovias federais

Agência Brasil

Polícia

Polícia Civil e 7º BPM apreendem 605 
quilos de maconha em Esperança do Sul

Uma ação conjunta da Po-
lícia Civil de Três Passos e o 
7º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), em Esperança do Sul, 
resultou na apreensão de 803 
tabletes de maconha, totalizan-
do 605,4 quilos.

O entorpecente era transpor-
tado em um veículo roubado 
em Cruz Alta/RS. Um indiví-

duo acabou preso por tráfico de 
drogas.

A apreensão foi realizada na 
terça-feira (02/02).

Clic Portela
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Brasil: 5,5 milhões de alunos 
estavam sem atividades 

escolares em outubro de 2020

A pandemia de Covid-19 agravou as desigualdades que afetam estudantes vulneráveis e se refletem 
na reprovação, distorção idade-série e abandono escolar.

A conclusão é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e do Instituto Claro, que 
divulgaram na quinta-feira (28/01), pesquisa com dados indicando que chega a 5,5 milhões o número 
de crianças e adolescentes que estavam sem atividades escolares ou fora da escola em outubro do ano 
passado, no Brasil. Meninos, negros, indígenas, estudantes com deficiência e moradores de áreas rurais 
ou do Norte e Nordeste do país são as principais vítimas do problema.

O estudo analisa dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e indica que 1,38 milhão de estudantes de seis 
a 17 anos, ou 3,8% do total, não participaram de aulas presenciais ou remotas em outubro de 2020. O 
percentual é quase duas vezes maior que a média de 2019: 2%.

Entre os que disseram ter frequentado as aulas, ao menos remotamente, 4,12 milhões relataram que 
não tiveram acesso às atividades escolares. —Assim, estima-se que mais de 5,5 milhões de crianças e 
adolescentes tiveram seu direito à educação negado em 2020 — afirma a pesquisa.

As aulas no Rio Grande do Sul estão previstas para voltar no dia 08 de março
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