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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial
Que a vacina chegue logo

Era coisa bem sabida: fora das grandes 
cidades, a política nacional pouco ou nada 
afeta os pleitos municipais. Sim, isso costumava ser verdadeiro. 
Mas deixa de ser assim num cenário de guerra cultural aos valores 
da sociedade e se o ataque político à identidade nacional promove 
sua fragmentação em grupos antagônicos. Diante dessas condutas 
sinistras e malevolentes, as disputas ideológicas se agigantam e 
se agitam.

São fraturas abertas no tecido social, estimuladas pela mídia 
militante. Ela acolhe, com braços e pernas, as teses do globalis-
mo que convergem nessa direção, sempre e sempre apresentadas 
como “progressistas”. Já são visíveis em todo o Ocidente os re-
sultados desse suposto progressismo. O decorrente enfrentamento 
motiva e preenche boa parte das opiniões manifestadas nas re-
des sociais onde conservadores/liberais defrontam a engenharia 
social dos revolucionários. Esse debate, em ambiente caótico e 
espontâneo, é detestado por quem se habituou a falar sozinho, 
sem interlocução, influenciando multidões que, pouco a pouco, 
lhes foram terceirizando suas mentes. Quanto mais, melhor para 
os negócios.

Pois isso é exatamente o que me motiva e é disso que vamos 
tratar aqui. Baixada a poeira das eleições municipais, é certo afir-
mar que, à exemplo da eleição parlamentar de 2018, a balança 
da vitória pendeu para os partidos do Centrão. Nada surpreen-
dente. São muitos partidos, bem contemplados com dinheiro fácil 
do fundo partidário e acabaram colhendo votos de eleitores cujas 
posições políticas são abrangidas num amplo leque ideológico. 
Não espantam, portanto, as derrotas de Boulos em São Paulo e 
de Manuela em Porto Alegre. O que surpreendeu foi a vitória de 
Edmilson Rodrigues (PSOL) em Belém, onde o galo, solitário, 
cantou sua “vitória contra o fascismo”. Treinadinho, o Edmilson.

“E os nossos? Quando elegeremos os nossos?” perguntam-
-me leitores. Eles se referem à possibilidade de serem conferidos 
mandatos a líderes conservadores e/ou liberais, comprometidos 
com valores e princípios vitimados pela guerra cultural em curso, 
tristemente ausentes da realidade sociopolítica e institucional do 
país. Essa é uma percepção recente, que devemos atribuir ao su-
cesso eleitoral de Bolsonaro em 2018.

Só que a vida não é assim. Não é assim que as coisas aconte-
cem. Não se elegem políticos de outro padrão nos vários níveis da 
Federação apenas porque o presidente da República disse em sua 
campanha algumas coisas que conquistaram parcela expressiva 
da sociedade. Onde são trabalhadas essas ideias? Onde o parti-
do político? Onde o movimento? Onde as organizações de base? 
Onde o preparo dos quadros partidários? Onde a captação de re-
cursos? Onde o recrutamento de lideranças? Onde os líderes dis-
postos a concorrer sabendo que vão perder, uma, duas, três vezes, 
para firmar posição? Um bom candidato pode ser fruto do acaso; 
muitos bons candidatos, não. Criado em 2004, só agora o PSOL 
começa a obter resultados de um longo plantio.

Estamos afoitos se esperamos colher nas lavouras alheias ou, 
ainda que minimamente, num canteiro que não semeamos. Não é 
assim que se recuperam para o país tantas mentes terceirizadas à 
esquerda.

MENTES 
TERCEIRIZADAS

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se caracteriza por um 
quadro clínico em que prevalecem prejuízos na interação social, nos comportamentos não verbais, 
como contato visual, postura, expressão facial e na comunicação (verbal e não verbal), podendo existir 
atraso ou ausência de linguagem. Pode haver também ecolalia e uso da linguagem estereotipada. As 
pessoas com TEA apresentam dificuldades no estabelecimento de relações sociais, preferindo ativida-
des mais solitárias. Também apresentam dificuldades sociais para compartilhar interesses, iniciar ou 
manter relações sociais; possuem dificuldades em compreender expressões faciais de sentimentos e 
afetos. Comportamentos estereotipados são observados (bater palmas, dar pulinhos), os interesses são 
limitados e há dificuldades em mudar de rotina.

Os primeiros sinais do TEA podem ser identificados antes dos três anos de idade, geralmente por 
médico neuropediátrico, psiquiatra ou psicólogo. Quanto antes o diagnóstico, mais eficiente serão as 
intervenções e encaminhamentos corretos.

Nos casos mais graves, devido à desinformação ou não aceitação das famílias, médicos e profissio-
nais da educação, crianças autistas ficam condenadas a viver num mundo que não consegue compreen-
der. Nesses casos, podem crescer frustradas e responder ao mundo com gritos e agressões em não ser 
compreendidos, por isso a importância da identificação precoce do TEA.

O TEA é um quadro de extrema complexidade, exigindo abordagens multidisciplinares efetivas, 
visando à questão terapêutica, educacional e social.

O papel da escola é de suma importância no processo de inclusão do autista. A partir do diagnós-
tico, o professor consegue adequar seu planejamento atendendo às necessidades do aluno com TEA, 
minimizando as dificuldades da criança de forma que possa se integrar e se desenvolver de acordo com 
as possiblidades.

A escola deve conhecer as características da criança com TEA e prover as acomodações físicas 
e curriculares necessárias; treinar os profissionais continuamente em busca de novas informações; a 
parceria com os demais profissionais técnicos para avaliar precisamente as crianças é de extrema im-
portância.

Escola e família devem ter contato e planejamento em conjunto para o sucesso da inclusão e da 
aprendizagem. A escola deve representar para a criança com TEA um espaço significativo de aprendi-
zagem que desenvolva práticas inclusivas.  Adriane Cristiane Hedlund Nessler

Professora  Licenciada em Filosofia /URI.
Pós Graduada em Gestão Educacional/UFSM.

Bacharel em Administração Pública /UFSM.
Mãe do João Francisco, Autista.

O autismo e a inclusão escolar
Adriane Cristiane Hedlund Nessler

Nesta semana tivemos a primeira boa notícia em meio a pandemia: 
o Reino Unido deverá iniciar a vacinação dentro dos próximos dias. 
Ao mesmo tempo vários laboratórios estão buscando registro junto a 
países para começar a vacinar a população. É possível que com pouca 
diferença de tempo, teremos dentro dos próximos meses uma série de 
vacinas sendo liberada.

No Brasil o Ministério da Saúde divulgou até uma tabela de como 
será feita a vacinação, por onde começa e como deverá ser feita a va-

cinação. Felizmente e graças a Oswaldo Cruz, nosso país tem uma eficiente sistema de vacinação que 
certamente conseguirá em pouco tempo imunizar uma grande parcela da população e transformar o 
Covid-19 em uma gripezinha. Hoje ela é muito mais que isso e o número de mortes não para de crescer.

A vacina deve chegar, no entanto, até lá é importante que as pessoas tomem todos os cuidados 
necessários, que evitem aglomerações, que respeitem as regras de distanciamento e os protocolos de 
higiene.

Podemos até criticar a forma com o governo tratou da doença até aqui. O fechamento do comércio, 
que quebrou a nossa economia  e o menosprezo pela doença, que se tornou coisa de “maricas”, mas 
precisamos também a culpa da população em relação a propagação do vírus.

Festas clandestinas, encontros de família, não uso de máscara e aglomerações em praças, como foi 
notada em todas as cidades da nossa região são os vetores principais para o agravamento desta crise 
de saúde pública. Os leitos no HSA estão quase todos lotados. As pessoas que ficaram em UTI tem 
registrados sequelas e já relataram problemas que levaram tempos para sarar de fato, fora o fato de que 
a cada dia o número de mortos cresce. A vacina está vindo ai e que ela chegue logo, mas enquanto ela 
não chega devemos fazer a nossa parte.
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Melhore
o humorBanrisul suspendeu atendimento

devido a um caso de covid na equipe

***Caridade com o chapéu dos ou-
tros sempre foi uma característica dos 
políticos demagogos e medíocres. 
***Pois é, por aqui durante anos uma 
secretaria (departamento) sempre teve 
receita que mal dava para custear os no-
meados. De repente, com a frustração de 
perder a eleição, tem gente que remane-
ja recursos da saúde, educação etc. para 
fazer média com a população...kkkk  
***Na mesma linha foi a propos-
ta de remanejar o orçamento de 
2021 para enxugar um milhão para 
o legislativo construir um prédio. 
***Tem político torcendo o nariz. 
Vai que pega a moda de prefeito ou 
vereador fazer o trabalho voluntá-
rio, como o Nedel em Crissiumal!! 
***Aí fica sem graça ser vereador! kkkk
*** E então ainda tem gente querendo 
que o Renato deixe o Grêmio?

 
No Rio Grande do 
Sul já se aproximam 
dos 350 mil casos de 
Covid 19 diagnos-
ticados, em Tenente 
Portela o número é 
superior a 500 (1 em 
cada 28 moradores), 
no entanto, a conta-
minação de um fun-
cionário da agência 
do Banrisul levou a 
direção do Banco a 
tomar medidas des-
proporcionais ao que se tem assistido até 
então. Na última quinta-feira a agência cer-
rou as portas não permitindo sequer a entra-
da de pessoas no setor de auto atendimento.  
Mesmo que a decisão tenha sido comu-
nicada por veículos de comunicação, um 
pequeno grupo de pessoas desavisadas se 
formou na porta da agência. Entre as pesso-

as havia indignação uma vez que alguns ha-
viam pago corrida de taxi para se dirigiram 
à agência. O caso do Banrisul foi o primeiro 
registrado por aqui nesta pandemia onde o 
estabelecimento suspendeu completamente 
os seus serviços. Houveram sim casos de 
contaminação em bancos cooperativos que 
apenas higienizaram as maquinas de aten-
dimento e afastaram os infectados.

O Internacional ou 
o temporal???

O seu João Prates precisou de uma corrida 
de táxi da cidade até a linha da Paz na noite 
da última quinta-feira, próximo das 20:30 
horas. Como usuário regular do serviço, fez 
9 ligações para todos os cartões com telefo-
ne que havia acumulado nos últimos tem-
pos, nenhum dos atendentes das ligações se 
dispor a fazer o serviço. Indignado com a 
impossibilidade de dispor de um táxi o seu 
João está sugerindo ao poder público a cria-
ção de plantão de táxi noturno para evitar 
os transtornos que enfrentou. Até agora ele 
não encontrou uma justificativa para as res-
postas negativas que recebeu, ou foi o jogo 
do Internacional contra o Boca, ou o tem-
poral que ameaçava cidade. Ou sabe lá!!! 

Indignação
Muitos cidadãos se manifestaram contra 
as emendas orçamentárias apresentadas na 
última sessão do legislativo local. As pri-
meiras indignações foram anotadas como 
comentários na “live” que é transmitida 
voluntariamente pelo Cleber Tesche. No 
dia seguinte outros tantos pediram publici-
dade dos atos nos veículos de comunicação 
uma vez que viam justificativa para que 
num momento de transição de governo, 
no apagar das luzes da predominância de 
16 anos de um grupo político, se aprovas-
sem emendas impositivas para secretarias 
até então tratadas com descaso e de valo-
res de 1 milhão para o inicio da construção 
de uma prédio para o legislativo em iní-
cio de legislatura. Vai dar pano para man-
ga. É o povo fiscalizando os seus fiscais... 

Prefeito voluntário
O Podemos, partido que proporcional-
mente mais cresceu no País nas últimas 
eleições, elegeu o seu primeiro prefeito na 
Região Celeiro. Além de eleger o prefei-
to  Nedel em Crissiumal, o partido  trou-
xe uma novidade na política regional. O 
eleito não receberá salário, será prefeito 
voluntário disposto a colaborar com o 
município. Nedel tem 65 anos, é casado, 
tem superior completo e declara ao TSE a 
ocupação de empresário. Ele tem um pa-
trimônio declarado de R$ 2.234.568,00. 

***Dizem por aí que um conhecido 
político da velha guarda sempre dizia: 
“O dia que o Sala vencer uma eleição, 
eu saio de Portela”. Hoje os amigos per-
guntam: “Muda quando seu João????” 
***Dizem que por aqui são 
49 CCs, em Três Passos, o do-
bro maior, mal chegam aos 35. 
***Segundo dona M.S. é justo o meio tur-
no. Diz ela: “O que o povo trabalhou nas 
semanas antes da eleição não foi fácil...” 
***As sequelas da eleição começam a 
aparecer. Dizem por aí que pelo menos 
duas novas agremiações surgirão na city. 
***Uma eleição sempre será a melhor 
forma do cara saber o tamanho da sua 
simpatia...

***A eleição terminou 15 dias 
atrás e na região já tem candida-
to derrotado fazendo campanha 
para a próxima. Não perder tempo. 

 Três mineiros e três paulistas fo-
ram de trem para uma conferência. Na esta-
ção, os três paulistas compraram um bilhete 
cada um, mas viram que os três mineiros 
compraram um só bilhete. Um dos paulis-
tas pergunta:
— Como é que os três vão viajar só com 
um bilhete?
— Espera que você vai ver!, respondeu um 
dos mineiros.
O trem che-gou na plataforma e todos 
embarcaram. Os paulistas foram para suas 
poltronas, mas os três mineiros se tranca-
ram juntos no banheiro.
Logo que o trem partiu, o fiscal veio reco-
lher os bilhetes. Ele bateu na porta do ba-
nheiro e disse:
— O bilhete, por favor.
A porta abriu só uma frestinha, e dela sai 
apenas uma com o bilhete. O fiscal pegou 
e foi embora. Os paulistas viram e acharam 
a ideia genial.
Então, depois da conferência, os paulistas 
resolveram imitar os mineiros na viagem 

de volta e, dessa forma, 
podiam economizar 
um dinheirinho. Dessa 
forma, compraram um 
bilhete só.
Para espanto deles, os 
mineiros não compra-

ram nenhum.
Um paulista perguntou perplexo a eles:
— Mas como é que vocês vão viajar sem 
passagem?
— Espera que você vai ver!, respondeu um 
dos mineiros.
Todos embarcaram e os mineiros se espre-
meram dentro de um banheiro e os paulis-
tas em outro banheiro ao lado.
O trem partiu. Logo depois, um dos minei-
ros saiu, foi até a porta do banheiro dos pau-
listas, bateu e disse (disfarçando o sotaque):

— A passagem, por favor!
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Rosemar Sala 
anuncia o nome de 

mais dois secretários

O prefeito eleito de Tenente 
Portela, Rosemar Sala, PSDB 
anunciou na manhã o nome de 
mais dois secretários que irão 
compor o novo governo muni-
cipal.

A pasta da Assistência So-
cial será comandada pela vere-
adora Rosângela Fornari – Sem 
partido. Rosângela está em seu 
segundo mandato na Câmara 
de Vereadores de Tenente Por-
tela onde foi eleita pelo MDB. 
El deixou a sigla após a eleição 
desse ano, onde ficou como pri-
meira suplente.

Já a secretaria de Admi-

nistração e Planejamento do 
município será comanda por 
Paulo Farias. Paulo Farias é 
comunicador de Rádio e atuou 
diretamente na campanha de 
Rosemar Sala, tendo contribuí-
do diretamente na confecção do 
plano de governo e sido um dos 
coordenadores da campanha 
vitoriosa. Atualmente ele está 
cursando Gestão Pública.

Na semana passada Sala 
já havia anunciado o nome de 
Élido Balestrin para a pasta de 
Finanças e Leonardo Siqueira 
para o comando da pasta de In-
dústria Comércio e Turismo.

Rosângela Fornari, futura secretária 
de Assistência Social

Paulo Farias, futuro secretário de 
Administração e Planejamento

4,76% da população de 
Três Passos já contraiu 

Covid-19

Pandemia

Entre 23 de março e 30 de 
novembro, Três Passos regis-
trou 1.136 casos diagnosticados 
de coronavírus (Covid-19), o 
que representa 4,76% da popu-
lação local. Do contingente de 
infectados, 1.094 (4,58%) já se 
recuperaram.

Atualmente, a capital da Re-
gião Celeiro possui 19 casos 
ativos da doença, sendo que, 
três moradores estão hospitali-

Entre 23 de março e 30 de novembro, Três Passos registrou 1.136 casos
zados. No começo da semana, o 
município notificou o 23º óbito 
provocado pelo novo coronaví-
rus. A vítima mais recente é uma 
mulher de 71 anos.

A Unidade Sentinela já pro-
cessou 15.675 atendimentos 
relacionados ao Covid-19. Três 
Passos ainda acumula 5.011 ca-
sos negativos. No momento, 17 
indivíduos esperam o resultado 
dos exames laboratoriais.

Diones Roberto Becker

Tenente Portela alcança três mil testes 
realizados para detecção do coronavírus

De acordo com o boletim 
epidemiológico da Secretaria 
Municipal da Saúde e Sanea-
mento (SMSS), publicado na 
quinta-feira (03/12), três mil 
domiciliados, ou seja, 22,33% 
da população de Tenente Por-
tela, passaram pelo teste para 
verificação do coronavírus (Co-
vid-19). Do montante, 2.474 
(18,41%) tiveram resultado ne-
gativo.

Desde o começo da pande-
mia, 496 portelenses contraí-
ram o vírus, sendo que, 450 já 
estão recuperados. No momen-
to, 43 pessoas esperam o resul-
tado dos exames laboratoriais. 
A doença ocasionou sete mor-
tes em Tenente Portela.

Nas últimas 24 horas, a 
quantidade de portelenses in-
ternados no Hospital Santo 
Antônio (HSA), em virtude de 
Covid-19, diminuiu de quatro 

para três. Os pacientes hospita-
lizados têm contaminação com-
provada. Dois ocupam leitos na 
enfermaria e um na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

Desde o começo da pandemia, 496 portelenses contraíram o vírus, sendo 
que, 450 já estão recuperados

Diones Roberto Becker
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ANEEL autoriza cobrança extra 
na conta de luz

Consumidor

A Agência Na-
cional de Energia 
Elétrica (Aneel) 
decidiu nesta se-
gunda-feira (30) 
que haverá cobran-
ça extra na conta 
de luz dos consu-
midores a partir 
desta terça (1º).

Em reunião 
extraordinária, a 
Aneel decidiu que será cobrada 
a bandeira vermelha patamar 2, 
cujo valor é o maior no sistema 
de bandeiras da agência

Com isso, a cobrança ex-
tra será de R$ 6,24 a cada 100 
quilowatts-hora (kWh) consu-

midos.
Em 26 maio, a Aneel havia 

anunciado que não haveria co-
brança extra na conta de luz até 
31 de dezembro deste ano, em 
razão da pandemia do novo co-
ronavírus.

Na reunião desta segunda-

-feira, contudo, a agência 
decidiu revogar a decisão 
e aplicar a bandeira ver-
melha patamar 2.

Segundo o relator da 
proposta, Efrain Pereira 
da Cruz, o despacho de 
maio foi revogado por-
que o Brasil voltou aos 
patamares de consumo 
anteriores ao início da 
pandemia.

No entanto, conforme a 
Aneel, a oferta de energia está 
comprometida em razão dos 
baixos níveis dos reservatórios. 
Desta forma, o mecanismo da 
bandeira voltou a ser necessário 
no entendimento do órgão.

O mais comum ao utilizar uma esteira é começar caminhando 
e ir subindo a velocidade até o limite de corrida que você acre-
dita suportar. Muitas pessoas se acomodam nessa velocidade e 
passam um treino inteiro nela. Este treino será ineficiente.

Apesar de não causar ganhos de peso ficar sempre na mes-
ma velocidade, seu tempo pode ser melhor aproveitado com va-
riações de intensidade. Intercalar caminhadas com corridas, ou 
inserir alguns minutos de sprints em um treino de corrida ajuda 
a queimar mais calorias.  Adotar treinos com variações de inten-
sidade tira seu corpo da zona de conforto.

Cuidado com rotina, fazendo exatamente a mesma coisa todos 
os dias. Subir na esteira, colocar sua playlist e correr na mesma 
velocidade pelo mesmo período de tempo é uma rotina. A esteira 
oferece tantas possibilidades de treino que manter essa rotina 
é um prejuízo para seu corpo. Quando a musculatura acostuma 
com um determinado treino os resultados obtidos estacionam.

Assim, mesmo correndo todos os dias, você não vai mais 
emagrecer ou tornear a musculatura. Busque por variações de 
treinos, intensidade e, se possível, intercale a esteira com bici-
cleta ergométrica e remo por exemplo.

Ter objetivos para seus treinos é essencial. Apenas sabendo 
quais resultados quer alcançar é possível continuar insistindo 
e se esforçando. Metas servem como motivação. Essas metas 
podem ser muito grandes, como treinar para uma maratona, ou 
mais simples, como perder 10 quilos ou conseguir correr por 1 
quilometro sem parar.

Criar metas que evoluam é ainda melhor para te motivar: cor-
rer 1 km na primeira semana, chegar a 2 km sem parar na segun-
da e assim por diante.

Treinar dá fome. É um fato. O gasto de energia e calorias de 
uma corrida é muito alto. Mas essa não é uma desculpa para des-
cuidar. Comer pode ser um elemento importante para os treinos 
na esteira, afinal, seu corpo precisa de nutrientes. No entanto, 
é essencial que a alimentação pós-treino seja feita de maneira 
balanceada.

Busque a orientação de um nutricionista e não perca tudo o 
que conquistou nos treinos por causa de uma alimentação errada.

Os Maiores Erros Treinando da 
Esteira

Vereadores de Portela aprovam emenda 
que tira dinheiro de secretarias para 

construção de sede própria do legislativo

Uma decisão polêmica foi 
tomada pelos vereadores de Te-
nente Portela na sessão ordiná-
ria da última segunda-feira, 30. 
Na votação do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Executivo 
nº 062/2020, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Tenente Por-
tela para o Exercício Finan-
ceiro de 2021, os vereadores 
apresentaram três emendas. 
A primeira delas de autoria da 
vereadora Salete Sala, PSDB, 
determina a criação de ativi-
dade vinculada ao controle 
de zoonoses. Essa emenda foi 
aprovada por unanimidade. 
As outras duas se mostraram 
mais polêmicas e repercuti-
ram bastante nas redes sociais. 
O vereador João Antônio, MDB, 
que concorreu a vice-prefeito 
na chapa derrotada, apresentou 
uma emenda que  incluí recur-
sos na Secretaria Municipal 

do Índio no valor de mais de 
R$ 188 mil reais para ilumi-
nação pública, manutenção de 
estradas, redes de água e per-
furação de poços e artesanato. 
Para garantir os recursos o 
vereador indicou a retirada 
de R$ 59 mil  do gabinete do 
prefeito e de R$ 16 mil de 
cada uma das demais secretá-
rias do município. A emenda 
foi aprovada por 6 voto a 2. 
A terceira emenda é aquela que 
tem gerado mais discussão na 
cidade uma vez que os verea-
dores Natanael Diniz de Souza, 
MDB, Elessandro Tiago Fuck, 
MDB, João Antônio Gheller, 
MDB, Luis Claudir dos San-
tos, PDT e Cristiane Feyth, 
PP, indicaram a retirada de R$ 
1 milhão de reais dos demais 
setores da administração pú-
blica de Tenente Portela para 
engordar o orçamento da pró-
pria Câmara de Vereadores. A 

justificativa dos edis é de que 
esse valor será usado para cons-
trução da sede própria do poder 
legislativo de Tenente Portela. 
Da mesma forma que a emenda 
do vereador João Antônio, essa 
também não perdoa nem mes-
mo os recursos que são desti-
nados para a saúde e educação, 
duas pastas com orçamento 
com gasto mínimo. A emenda 
foi aprovada por 7 votos a 1. 
Para construir a sede própria 
do poder legislativo os vere-
adores aprovaram a retirada 
de R$ 150 mil do Gabinete do 
Prefeito, R$ 200 mil da Se-
cretaria de Administração e 
Planejamento, R$ 170 mil da 
pasta de Finanças, R$ 200 mil 
do Desenvolvimento Rural, R$ 
70 mil da Educação Cultura e 
Desportos, R$ 50 mil dos Ser-
viços Urbanos, R$ 50 mil da 
Assistência Social, R$ 80 mil 
da Saúde e Saneamento e R$ 
30 mil da Secretaria do Índio. 
Já na segunda-feira o prefeito 
eleito, Rosemar Sala teve reu-
nião com o atual prefeito Clair-
ton Carboni, pedindo que este 
vete as duas emendas, uma vez 
que elas desidratam as secreta-
rias e vão atrapalhar a próxima 
gestão. Também aparece como 
critica aos vereadores a opinião 
de muitos usuários das redes 
sociais de que este não é o mo-
mento de tirar dinheiro da saúde, 
educação, agricultura e estradas 
para a construção de um prédio. 

Mesa diretora da Câmara de Vereadores de Tenente Portela

Secretaria Estadual da 
Agricultura informa que
 focos de gafanhotos na 

região são de espécie nativa
Populações de gafanhotos começaram a afetar lavouras de soja 

em Santo Augusto, São Valério do Sul e Bom Progresso, cidades 
da região Celeiro. Fiscais da Secretaria da Agricultura (Seapdr) es-
tiveram na terça-feira 91º) nestes municípios vistoriando as áreas 
atingidas e delimitando os focos. Desde sábado, a presença dos 
insetos começou a ser notada por produtores na vegetação nativa, 
principalmente na árvore timbó. Áreas pequenas de soja, próximas 
à mata, também estão sendo alvo.

O chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Seapdr, Ri-
cardo Felicetti, explica que os gafanhotos são de espécie nativa e 
não são considerados pragas no Rio Grande do Sul. Afirma que 
não se trata de uma nuvem de gafanhotos e nem de espécie mi-
gratória como as registradas na Argentina nos últimos meses. Os 
insetos também não têm relação com os focos descobertos pró-
ximos à fronteira gaúcha, na Argentina, na semana passada. Fe-
licetti comenta que as equipes da secretaria percorrerão os focos 
para demarcar a área que pode vir a ser afetada e dimensionar a 
relevância deste evento. Segundo Felicetti, as condições climáticas 
e duas estiagens seguidas podem ter colaborado para a formação 
desta população de insetos no Estado.

Agricultura

Jonas Martins
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Tempo

Temporal causa estragos em  
Coronel Bicaco

Um forte temporal atingiu 
o município de Coronel Bicaco 
na tarde desta quarta-feira, 02. 
A chuva acompanhada de for-
tes rajadas de vento deixou um 
verdadeiro rastro de destruição, 
derrubando árvores, torres de 
internet, postes da rede de ener-
gia elétrica e causando avarias 
em pelo menos 100 residências.

Imagens que chegaram da 
cidade mostraram que galhos 
de árvores acabaram caindo 
sobre carros que estavam esta-
cionado e circulando nas ruas 
da cidade, bem como em partes 
sobre as residências.

Em contato telefônico com a 
reportagem do site Clic Portela, 
o vice-prefeito e coordenador 
municipal da Defesa Civil, Ar-
leu Valadar Machado, disse que 
o temporal ocorrido por volta 
das 17 horas da quarta-feira 
(02/12) causou destelhamento 
em aproximadamente 100 mo-
radias de vários bairros de Co-
ronel Bicaco.

Logo depois do vendaval, os 
moradores e empresários afeta-
dos iniciaram os trabalhos de 
reconstrução. Um levantamen-
to preliminar da Defesa Civil 
Municipal aponta que dezenas 
de casas foram destelhadas.

Na manhã da quinta-feira 
(03/12), a reportagem do site 
Clic Portela percorreu os pon-
tos que registram maiores es-
tragos provocados pela intem-
périe. Flagramos moradores 
reconstruindo os telhados de 
suas residências; servidores da 
Prefeitura Municipal retiran-
do árvores que haviam caído e 
obstruído vias urbanas e equi-
pes da RGE reparando a rede 
de energia elétrica.

Ainda na quarta-feira, o 
poder público distribuiu lonas 
para a cobertura de moradias. 
Segundo o vice-prefeito e co-
ordenador municipal da Defesa 
Civil, Arleu Valadar Machado, 
os bairros mais afetados pelo 
vendaval foram Rigodanzo, 
centro, Nossa Senhora Apare-
cida, Nova Esperança, Engelho 
Velho e Esquina Evangélica.

Três equipes organizadas 
pela Prefeitura Municipal atu-
am na elaboração de um levan-
tamento minucioso sobre os 
prejuízos decorrentes do fenô-
meno climático.

— Essa ação tem a finalida-
de de quantificar o número de 
residências atingidas e agilizar 
a aquisição de material neces-
sário para auxiliar as pessoas 
que tiveram avarias em suas 
casas. A intenção é iniciar os 
trabalhos de reconstrução ainda 
nesta quinta-feira — destacou o 
prefeito Jurandir da Silva.

Após o temporal, o municí-
pio ainda registrou um volume 
acentuado de chuva. De acordo 
com a medição feita pela em-
presa ABC Agrícola, choveu 
110 milímetros nas últimas ho-
ras em Coronel Bicaco.

Árvores ficaram caídas sobre as ruas centrais da cidade após o forte temporal

Fotos: Diones Roberto Becker

Pilcha: indumentaria tradicional da Cultura Gaúcha, utilizada 
por homens e mulheres de todas as idades. Tanto no Rio Gran-
de do Sul quanto em Santa Catarina e Paraná, é considerada por 
Lei, traje de honra e de uso preferencial inclusive em atos oficiais 
públicos, desde que se observe as recomendações ditadas pelo 
Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). É a expressão da tra-
dição, da cultura e da identidade própria do gaúcho, motivo de 
grande alegria e celebração em memória do pago.

    O cântico da multidão, que irrompeu no momento em que 
João Paulo II vestiu um chapéu típico durante a missa campal que 
rezou em |Porto Alegre em julho de 1980, resumiu com precisão 
o fascínio que o simbolismo do traje gauchesco exerce mesmo na-
queles que não são adeptos diretamente ao tradicionalismo. O uso 
da pilcha por figuras públicas se verifica há muito tempo, mesmo 
antes de a vestimenta regional se tornar, de fato, uma referência 
definitiva e cultuada da identidade gaúcha.  “ucho, ucho, o papa 
é gaúcho”.

    Os primeiros registros do culto à tradição remontam a 1899, 
quando um anúncio no jornal Diário Popular, de Pelotas, concla-
mava os leitores a participarem de uma reunião para tratar de um 
incipiente movimento tradicionalista. Mas só na segunda metade 
dos anos 1940, por iniciativa de um grupo de estudantes do co-
légio Júlio de Castilhos, na Capital, liderados por Paixão Côrtes 
e Luís Carlos Barbosa Lessa, o nativismo ganhou força e o traje 
típico do gaúcho passou a ser utilizado por mais e mais gente.

Pois ainda no século 19, a primeira personalidade de que se 
tem notícia de ter adotado a pilcha como prova de empatia com 
o povo local foi nada menos do que o imperador Dom Pedro II, 
que posou pilchado para o fotógrafo Luiz Terragno durante visita 
ao Rio Grande do Sul em 1865, à época da Guerra do Paraguai. O 
ato foi seguido por seu genro, o Conde D’Eu. Com o passar dos 
tempos, outras figuras notáveis também fizeram uso da vestimen-
ta, ou de parte dela. Uma das mais emblemáticas foi a sapucaiense 
Ieda Maria Vargas, que desfilou com o traje típico gaúcho ao ser 
eleita, em 1963. Nem mesmo Pelé escapou da pilcha após um 
jogo que disputou no Estado.

    A pilcha foi transformada em traje de honra e de uso prefe-
rencial no Rio Grande do Sul a partir de uma lei estadual de 10 de 
janeiro de 1989. Conforme a lei, será considerada pilcha somente 
a vestimenta que, com autenticidade, reproduza com elegância a 
sobriedade da nossa indumentária histórica, conforme os ditames 
e as diretrizes traçados pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho 
(MTG).

Fonte: Pedro Haase Filho – Zero Hora
Lembrete: O Corona Vírus está cada vez mais forte. #Use más-

cara e siga os protocolos. A vida de quem você ama, vale muito.   
Até a próxima.

De Dom Pedro II ao Papa:  
personalidades que já 
vestiram pilcha!
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Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela
Prefeitura Municipal de Tenente 
Portela adota o turno único até 

dia 31 de dezembro

Politica

Até o próximo dia 31 de de-
zembro, o atendimento na Pre-
feitura Municipal de Tenente 
Portela ocorre das 07h00min às 
13h00min, de segunda-feira a 
sexta-feira. A adoção do turno 
único nas repartições públicas 
do município consta no decreto 
executivo nº 488/2020, de 25 de 
novembro.

Conforme o documento, 
nas secretarias municipais de 
Serviços Urbanos e de Desen-
volvimento Rural, o expedien-
te ao público acontecerá das 
06h00min às 12h00min.

Ainda de acordo com o de-
creto, o turno único não se apli-
ca às atividades de educação e 
ensino; Conselho Tutelar; Lar 

de Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes; Secretaria Muni-
cipal da Saúde e Saneamento; 
Secretaria Municipal da Educa-
ção, Cultura e Desporto; e nos 
demais serviços cujo trabalho 
seja prestado em escalas ou 
turnos ininterruptos de reveza-
mento, ou seja, responsável pela 
prestação de serviços essenciais.

O turno único está instituído até o dia 31 de dezembro, último dia do governo Carboni/Valdir

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 30/11/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão 
Ordinária, realizada no dia de 30 de novembro de 2020, com as seguintes pre-
senças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB, e vere-
adores: ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/MDB, JOAO ANTONIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO 
SALA/PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, ITOMAR ORTOLAN/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Havendo núme-
ro legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os 
trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida solicitou a 
Secretária a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando con-
tinuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores 
Vereadores:

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
             1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor 

competente que seja executado a continuação do calçamento do distrito de São 
Pedro o mais breve possível, mais precisamente, no trecho, da comunidade até o 
campo do Flamengo. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Elessan-
dro Tiago Fuck, Cristiane Feyth e Rosângela M. F. Fornari.

2 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor compe-
tente que seja executado calçamento no distrito de Daltro Filho o mais breve 
possível, mais precisamente, no trecho em que liga o asfalto da ERS 472 até 
a comunidade do Daltro Filho. Este requerimento foi subscrito pela vereadora 
Cristiane Feyth.

3- Requereu que seja encaminhada correspondência parabenizando a em-
presa Portela Online em especial o Sr. Sandro Medeiros pelos 13 anos prestando 
informação importantes e sérias aos munícipes e região. Este requerimento foi 
subscrito pela vereadora Cristiane Feyth, Rosangela M. F. Fornari.

4- Requereu que seja encaminhada correspondência parabenizando a Escola 
Estadual de Ensino Fundamental General Osório do Distrito de São Pedro, pelos 
64 anos que completou no dia 27 de novembro. Este requerimento foi subscrito 
pela vereadora Cristiane Feyth, Rosangela M. F. Fornari, e Elessandro Tiago 
Fuck.

5- Requereu que seja encaminhada correspondência ao Deputado e Líder da 
Bancada Gaúcha Sr. Giovani Cherini e ao DAER-RS, solicitando que seja rea-
lizado o mais breve possível o recapeamento da ERS 472que liga os municípios 
de Tenente Portela e Três Passos, tendo em vista que este trecho já foi diversas 
vezes realizado o serviço de tapa-buracos, a sugestão trazida junto a este oficio 
é de realizar uma camada de asfalto. Este requerimento foi subscrito pela verea-
dora Cristiane Feyth, Rosangela M. F. Fornari, e Elessandro Tiago Fuck.

6- Requereu que seja encaminhada correspondência para o DAER-RS, soli-
citando que seja realizado o mais breve possível o recapeamento da RS 330 que 
liga os municípios de Tenente Portela e Miraguai, tendo em vista que o trecho 
já foi por diversas vezes realizado o serviço de tapa-buracos a sugestão trazida 
junto a este oficio e de realizar uma camada de asfalto. Este requerimento foi 
subscrito pela vereadora Cristiane Feyth, Rosangela M. F. Fornari.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que informe a esta casa legisla-

tiva a situação da área de terra do Estado destinado a FEBEN e se o município 
solicitou o repasse em nome do município.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Substitutivo ao Projeto de Lei do Executivo nº 062/2020: Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias do Município de Tenente Portela para o Exercício Fi-
nanceiro de 2021 e dá outras providências. 

Foram Apresentadas 3 (três) emendas: 
• Emenda da Ver. Salete Sala, para criação de atividade vinculada ao 

controle de zoonoses. Emenda Aprovada por Unanimidade.
• Emenda do Ver. João Antonio Gheller, incluindo recursos na Secreta-

ria do Índio. Emenda Aprovada por 6 votos à 2.
• Emenda dos Vers. João Antonio Gheller, Elessandro Tiago Fuck, Na-

tanael Diniz de Campos, Luis Claudir dos Santos e Cristiane Feyth, incluindo 
recursos na Câmara de Vereadores. Emenda Aprovada por 7 votos à 1. O referi-
do projeto, com as emendas, foi aprovado por unanimidade. 

Emenda a Lei Orgânica nº001/2020: Insere o paragrafo único ao Art.53 
e acrescenta o artigo 84-A na Lei Orgânica do Município de Tenente Portela, 
tornando obrigatória a execução da programação orçamentaria especifica, ins-
tituindo o “Orçamento Impositivo” neste município, e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade na 1ª votação.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA 
COMISSÃO:

Projeto de Lei do Legislativo nº13/2020: Vereador Itomar Ortolan: Altera a 
redação do Art.1ºda Lei Municipal nº611, de 08 de setembro de 1997 e dá outras 
providencias.

Ante Projeto de Lei do Poder Legislativo: Altera a redação do paragrafo 
1ºdo artigo 8ºda Lei Municipal nº1.886, de 18 de maio de 2011 e dá outras 
providencias. 

Projeto de Lei do Executivo nº068/2020: Autoriza excepcionalmente, a efe-
tuar o repasse do auxilio da Lei Municipal nº2.620/19 em parcela única e abrir 
credito adicional especial na Lei de Meios Vigentes e dá outras providencias. 

Projeto de Lei do Executivo nº069/2020: Dispõe sobre a concessão de Vale-
-alimentação aos servidores municipais e da outras providências. 

Projeto de Lei do Executivo nº070/2020: Altera a redação do Caput e do 
parágrafo Único do artigo 4º da Lei Municipal nº2.666 de 30 de abril de 2020 e 
da redação do Caput e do paragrafo Único do art.4º da Lei Municipal nº2.690 de 
05 de agosto de 2020, que declaram de situação de caráter excepcional previsto 
no art.37 IX, da CF/88 e autorizam a contratação temporária para o cargo de 
Enfermeiro e da outras providências.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 30 de novembro 
de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para 
obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela. 

Diones Becker
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Edis aprovam e Executivo destinará R$ 
210 mil ao hospital de Coronel Bicaco

O plenário da Câmara de 
Vereadores aprovou, por unani-
midade, na sessão ordinária da 
segunda-feira (23/11), o Proje-
to de Lei (PL) nº 090/2020 que 
autoriza o Poder Executivo de 
Coronel Bicaco a repassar R$ 
210 mil para a Associação Hos-

pitalar Santo Antônio de Pádua 
(AHSAP).

Segundo a redação do PL, 
os recursos financeiros servirão 
para custear despesas da AH-
SAP, como parte da folha de pa-
gamento de pessoal dos meses 
de novembro e dezembro des-
te ano, décimo terceiro salário 

referente ao exercício de 2020, 
férias adquiridas e respectivos 
encargos (INSS e FGTS).

O valor será pago em uma 
parcela ou de forma parcela-
da, conforme a disponibilidade 
financeira e orçamentária do 
município a contar da vigência 
desta lei.

Projeto de Lei nº 090/2020 foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária da segunda-feira

Politica

Diones Roberto Becker

CORSAN prorroga prazo 
para negociação de dívidas

Companhia Rio-Grandense 
de Saneamento (CORSAN) 
prorrogou o Programa de Ne-
gociação de Dívidas por mais 
180 dias, a partir da terça-feira 
(01/12). Lançada em setembro 
deste ano, a iniciativa oferece 
descontos e benefícios como 
forma de ajudar os clientes 
diante das dificuldades impos-
tas pela pandemia.

Para as faturas vencidas en-
tre 01 de setembro de 2015 e 31 
de agosto de 2019, são ofere-
cidos descontos de 99% sobre 
os valores referentes à multa e 
juros para pagamento à vista ou 
50% sobre os valores de multa 
e juros no parcelamento, bem 
como, isenção total de juros fu-
turos. No caso das faturas ven-
cidas até 31 de agosto de 2015, 
há isenção total de multa e juros 

e desconto de 50% sobre o va-
lor da dívida, para pagamento à 
vista; ou desconto de 50% so-
bre os valores de multa e juros 
no parcelamento, além de isen-
ção total de juros futuros.

O parcelamento pode ocor-
rer mediante o pagamento de 
35% na entrada mais 12 vezes. 
Se for feito com cartão de cré-
dito, não é preciso dar entra-
da. A parcela mínima é de R$ 
30,00 para a categoria residen-
cial subsidiada e R$ 50,00 por 
economia para as demais cate-
gorias.

Mais informações pelo tele-
fone 0800 6466444 ou nos es-
critórios locais da companhia. 
Para atendimento presencial, é 
necessário agendamento prévio 
por meio do telefone, do aplica-
tivo ou site da CORSAN.

Diones Roberto Becker
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Sessão do dia 23/11/2020

No dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte, às de-
zenove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, 
em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR 
CEMIN. A sessão também contou com a presença dos Verea-
dores: LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, 
NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROL-
DINI, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, ALDORI BIGUELINI, 
ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e OSMAR VON 
MÜLLER. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e 
votação a ATA Nº 036/2020, da Sessão Ordinária realizada no 
dia 09 de novembro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada 
por unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da 
ATA Nº 037/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 16 de 
novembro de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguin-
te Vereador: 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: I) Requereu 
verbalmente ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitan-
do estudos quanto a viabilidade de retornar com os atendimen-
tos da Unidade Móvel de Saúde nas diversas localidades do 
Município de Derrubadas. Salientou o Vereador proponente 
tratar-se de um pedido de diversos munícipes, das mais diver-
sas localidades, facilitando assim o atendimento dos profissio-
nais da Saúde, para que os munícipes não precisem deslocar-se 
até a sede do Município, para alguns atendimentos básicos que 
podem ser realizados pela Unidade Móvel. Este Requerimento 
foi aprovado por unanimidade. 

II) Requereu verbalmente ao Prefeito Municipal, Sr. Alair 
Cemin estudos quanto a possibilidade de Decretação de Esta-
do de Emergência em nosso Município, devido a estiagem que 
vem se prolongando nos últimos meses, sendo que o volume 
acumulado de chuvas em nossa região, está bastante desfavo-
rável à nossa agricultura. Salientou o Vereador proponente ser 
um pedido de diversos agricultores, os quais poderão usar este 
Decreto de Estado de Emergência para renegociação de dívidas 
agrícolas, pois as perdas acumuladas já são enormes, em espe-
cial nas culturas do milho e do plantio da soja, e o gado leiteiro 
ficará bastante prejudicado em sua alimentação. Este Requeri-
mento foi aprovado por unanimidade. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes maté-
rias para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 031/2020: que Estima a Receita e 
Fixa a Despesa do Município de Derrubadas para o exercício 
financeiro de 2021. Este Projeto de Lei encontra-se baixado 
junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVA Nº 006/2020: que De-
termina percentual mínimo de vagas nos Concursos e Proces-
sos Seletivos Públicos do Poder Legislativo de Derrubadas 
para PcD (Pessoa com Deficiência) e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por 
unanimidade, em seguida foi o Projeto baixado para as Comis-
sões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS.

Extravio de Bloco

Itomar Ortolan, residente em Tenente Portela,  comunica que 
perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P 113  230041 a  P 113 230050) com inscrição esta-
dual sob o nº 143/1067935 série P 113  230041.

Promotor diz que condutor de embarcação 
que naufragou assumiu o risco de matar 

ao não adotar medidas de segurança

Justiça

Miguel Germano Podanos-
che, Promotor de Justiça do 
Ministério Público de Tenente 
Portela, foi entrevistado pelo 
jornalista Jalmo Fornari no pro-
grama Tribuna Popular deste 
sábado, 28 de novembro, onde 
falou sobre a denúncia feita 
pelo MP contra o condutor de 
uma embarcação que naufra-
gou em 6 de novembro do ano 
passado, que resultou na morte 
do estudante Andrei Franchini, 
de 19 anos. O acidente ocorreu 
no momento em que embarca-
ção fazia a travessia entre Ita-
piranga-SC e Barra do Guarita-
-RS.’

Segundo o promotor, a de-
núncia foi motivada pelo fato 
de que o condutor adotou uma 
série de atitudes que contri-

buíram para o acidente, entre 
elas que ele admitiu um núme-
ro maior que a capacidade da 
embarcação. O promotor ainda 
citou que no meio do rio, quan-
do os passageiros comunicaram 
que estava entrando água no 
barco, ele seguiu com a mesma 
velocidade e a única atitude que 
assumiu foi de vestir dois co-
letes salva-vidas nele mesmo, 
despreocupando-se, conforme 
o promotor, com a segurança 
dos passageiros.

O promotor disse que foram 
13 homicídios tentados e um 
consumado, todos por asfixia, 
causado por afogamento, todos 
dolosos, uma vez que ele de-
veria ter tomado atitudes para 
evitar o acidente.  O promotor 
disse que o dolo não é somente 

quando o agente quer cometer a 
morte, uma vez que ele acredi-
ta que o condutor não desejava 
matar nenhum passageiro,  mas  
ele também existe quando o 
agente assume o risco do resul-
tado em morte, o que se confi-
gura em um dolo eventual.

Podanosche disse que o in-
quérito da polícia civil apurou 
alguns elementos e ainda teve 
o inquérito da Marinha, sendo 
que este é muito farto em ele-
mentos que comprovam que o 
condutor não adotou medidas 
para evitar o acidente.

Ele cita também que durante 
o depoimento para a Marinha, 
o condutor mostrou várias in-
consistências em relação dos 
depoimentos dos passageiros 
sobreviventes.

Promotoria entendeu que condutor da embarcação foi impridente e não prestou socorro às vitímas

Percentual de famílias endividadas no 
país cai em novembro e chega a 66%

Economia

Após três quedas consecuti-
vas, o número de famílias bra-
sileiras com dívidas chegou em 
novembro ao mesmo patamar 
de fevereiro, antes dos impac-
tos mais severos da pandemia 

de Covid-19. Os dados são da 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor 
(PEIC), divulgada na terça-fei-
ra (01/12), pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC).
Segundo o estudo, 66% das 

famílias estão endividadas, o 
que representa uma queda de 
0,5 ponto percentual em relação 
a outubro. A pesquisa conside-
ra como dívidas as despesas 
declaradas com cheque pré-da-
tado, cartão de crédito, cheque 
especial, carnê de loja, crédito 
consignado, empréstimo pesso-
al, prestação de carro e de casa, 
ainda que estejam em dia.

De acordo com a CNC, o 
cartão de crédito é a principal 
modalidade de endividamento 
para 77,8% das famílias. Em 
seguida, aparecem os carnês 
(16,1%) e o financiamento de 
veículos (10,7%), associados 
ao consumo de médio e longo 
prazo.

Diones Roberto Becker

Bombeiros/Divulgação
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Governo do RS passa a permitir 
aulas presenciais em regiões com 

bandeira vermelha

Após reunião entre o Go-
verno do Estado e o Ministério 
Público (MP-RS), na terça-feira 
(24/11), o governador Eduardo 
Leite anunciou mudanças nas 
regras do distanciamento con-
trolado para a educação pública 
e privada. A fim de evitar pre-
juízos pedagógicos e psicológi-
cos aos alunos, serão permitidas 
aulas presenciais em regiões 
classificadas com bandeira ver-
melha, desde que observados os 
protocolos sanitários. O decreto 
com a alteração deve ser publi-
cado até quarta-feira (25/11).

Até então, as atividades pre-
senciais nas escolas deveriam 
ser interrompidas caso a região 
em que estão localizadas ficas-
se por duas semanas consecuti-
vas em bandeira vermelha. No 
mapa da 29ª rodada do modelo 
de distanciamento controlado, 
que passou a vigorar na terça-
-feira (24/11), oito regiões fo-

ram classificadas com risco epi-
demiológico alto, mas poderão, 
a partir do novo decreto, manter 
em funcionamento ou abrir es-
colas.

— Passados oito meses de 
atividades com níveis de restri-
ção, todos aprendemos a lidar 
melhor com o vírus e identifica-
mos o quanto é importante man-
termos as escolas funcionando 
com rigorosos protocolos sani-
tários. Importante que todos en-
tendam que saúde é muito mais 
que não contrair o vírus, é tam-
bém desenvolver a capacidade 
cognitiva dos nossos alunos e 
ter escolas funcionando, porque 
são um importante instrumento 
do poder público junto às co-
munidades, para acompanhar 
questões de nutrição, desenvol-
vimento psicológico e cogniti-
vo, e mesmo para acompanhar 
casos de denúncias de abuso se-
xual e violência doméstica, por 
isso, entendemos que as escolas 

não podem parar — afirmou o 
governador.

Eduardo Leite lembrou que 
entre os protocolos determi-
nados para a educação estão a 
redução no número de alunos 
por salas de aula, ambientes 
abertos e arejados, alternância 
de turmas, incremento de equi-
pes de limpeza e equipamentos 
de proteção individual para alu-
nos, professores e funcionários, 
entre outros, que visam garantir 
condições de segurança sanitá-
ria.

— Já tivemos retorno de di-
versas etapas de ensino nos úl-
timos meses e não observamos 
intercorrências ou problemas 
sanitários onde houve o retorno, 
e por isso será possível manter 
as escolas abertas mesmo nas 
regiões que permaneçam em 
bandeira vermelha. A educação 
é prioridade, por isso tomamos 
essa decisão — acrescentou o 
governador.

Governador Eduardo Leite anunciou mudanças nas regras do distanciamento controlado para a educação pública e privada

Eleições 2020

Diones Roberto Becker

    Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de  DerrubadasVereadores de  Derrubadas

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia trinta de novembro de dois mil e vinte, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão 
Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A 
sessão também contou com a presença dos Vereadores: LUIS 
CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS 
GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, DEJAIR 
JOSÉ GIACOMINI, ALDORI BIGUELINI, ADELINO MA-
CHADO VASCONCELLOS e OSMAR VON MÜLLER. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 037/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
16 de novembro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por 
unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA 
Nº 038/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 23 de novem-
bro de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguinte 
Vereador: 

Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu verbalmente ao Pre-
feito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando determinação ao se-
tor competente da municipalidade, que se realizem os trabalhos 
de ornamentação natalina, que estão sendo realizados junto ao 
pátio da Igreja Católica desta cidade, que sejam realizados tam-
bém junto ao pátio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil, também nesta cidade. Salientou o Vereador proponente 
tratar-se de um pedido dos membros desta comunidade, os quais 
também gostariam de ter o mesmo ornamento em seu espaço fí-
sico, embelezando assim ainda mais nossa cidade. Este Requeri-
mento foi aprovado por unanimidade, subscrito pelos Vereadores 
Adelino Machado Vasconcellos e Luis Carlos Seffrin. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes maté-
rias para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 031/2020: que Estima a Receita e Fixa 
a Despesa do Município de Derrubadas para o exercício finan-
ceiro de 2021. Colocado em discussão o Projeto de Lei recebeu 
as seguintes emendas aditivas de emendas impositivas individu-
ais dos Vereadores: Ademir Cemin, Cristiano Carvalho, Magnus 
Antônio Geroldini, Nelci Luis Gaviraghi, Dejair José Giacomini 
e Luis Carlos Seffrin, solicitando a inclusão no Projeto de Lei Or-
çamentário para 2021 de acordo com o Art. 98, Parágrafos 9º ao 
17º, da Lei Orgânica do Município de Derrubadas, no montante 
correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior, nas seguintes proporções: 50% aplicação em 
Exames de Especialidades na Secretaria Municipal de Saúde e Sa-
neamento; 50% aplicação na Construção de 02 (duas) pracinhas 
infantis, uma no Bairro Missões e outra no Bairro Pró-Morar. Já 
os Vereadores Adelino Machado Vasconcellos, Aldori Biguelini 
e Osmar von Müller, solicitaram que suas emendas impositivas, 
sejam destinadas nas seguintes proporções: 50% aplicação em 
aquisição de medicamentos para a Farmácia do Município; 50% 
aplicação na Construção de um banheiro compartilhado de uso 
público, de uso em especial aos nossos turistas. Colocadas as 
emendas individuais em discussão e votação, foram as mesmas 
aprovadas por unanimidade. Em seguida o Projeto de Lei foi sus-
tado para maiores estudos e pareceres das Comissões Permanen-
tes.  

PROJETO DE LEI LEGISLATIVA Nº 006/2020: que Deter-
mina percentual mínimo de vagas nos Concursos e Processos Se-
letivos Públicos do Poder Legislativo de Derrubadas para PcD 
(Pessoa com Deficiência) e dá outras providências. Este Projeto 
de Lei foi aprovado por unanimidade.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS.
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Pandemia

Conta-se que uma mulher indiana viajou por muitos dias a fim 
de levar seu filho à presença de Gandhi, para que o grande líder 
convencesse o menino a parar de comer açúcar. Todos os outros 
métodos haviam falhado, e a criança já apresentava sintomas de 
doença em razão do péssimo hábito.

Depois de ouvir a mulher, Gandhi se limita a dizer que volte 
com o filho dali a duas semanas.

Embora desapontada e confusa com a atitude do mestre, ela 
cumpre a ordem, retornando no prazo indicado.

 Agora Gandhi satisfaz o desejo da mãe. Com a autorida-
de de líder comunitário, político e espiritual, olha bem nos olhos 
da criança e dispara:

 - Menino, pare de comer açúcar.
 Curiosa e ainda inconformada com a atitude que o mestre 

tomara da primeira vez, a mulher pergunta:
 - Por que o senhor não disse isso na primeira vez que aqui 

estivemos?
 - Acontece que naquela ocasião eu também tinha o hábito 

de comer açúcar – responde o sábio, sem que o menino perceba. 
 Desse episódio colhemos valiosa lição sobre coerência. O 

grande líder hindu não quis ensinar naquele momento aquilo que 
ele próprio não era capaz de praticar. 

 Coerência foi tema de destaque nas pregações de Cristo. 
Era tudo o que faltava na vida dos líderes políticos e religiosos da 
época, que foram por isso censurados pelo Mestre.

 Do ponto de vista ético, a postura de Cristo é espetacular. 
Primeiro ele recomenda respeito pela figura da autoridade legal-
mente constituída. Mas depois adverte no sentido de que o modo 
de vida dos governantes e líderes religiosos não pode servir de 
exemplo a ninguém:

 - Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de 
Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. 
Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. 
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos ou-
tros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo 
para movê-los.

 Falando agora aos tais líderes, olho no olho, seu discurso 
é incisivo. E coerente:

 - Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês 
são como sepulcros caiados: bonitos só por fora. Assim são vo-
cês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios 
de hipocrisia e maldade.

 Praticar o que se prega é difícil. Mas é preciso fazê-lo 
para não cair em descrédito perante as pessoas. E não existe coisa 
pior na vida social do que sermos desacreditados. É exatamente 
o que está acontecendo com os religiosos e políticos no Brasil. 
Muitos deles são pessoas sérias, honestas, mas toda a respectiva 
classe caiu no descrédito por causa da conduta incoerente de al-
guns.

Em relação aos políticos, devemos ter bem claro que na de-
mocracia a conduta deles reflete exatamente o modo de vida da 
sociedade toda, pois os políticos representam a coletividade. As-
sim, quando constatamos que a corrupção, a desonestidade, a in-
coerência permeiam a vida política do País, é bom não ficarmos 
acusando apenas os políticos sem olharmos bem ao nosso redor, 
pois os mesmos defeitos morais dos políticos são encontrados 
com facilidade em todos os outros segmentos da sociedade.

Se Cristo viesse hoje pregar no Brasil, com certeza não diria 
apenas aos políticos e religiosos “ai de vocês, que pregam uma 
coisa e fazem outra”; a lista de destinatários de suas repreensões 
seria muito extensa.

Ninguém é obrigado a ser como Gandhi ou Cristo. Mas melhor 
é nunca pregar ou ensinar se não for para demonstrar na prática 
que fazemos e vivemos o que pregamos, que somos realmente 
aquilo que parecemos.

Coerência

Já se aproxima de 500 o nú-
mero de casos confirmados de 
Covid-19 dentro da Terra Indí-
gena do Guarita. A notícia foi 
confirmada pela presidente do 
Hospital Santo Antônio, Mirna 
Braucks em entrevista concedi-
da ao programa Tribuna Popu-
lar do último sábado.

 No programa Mirna infor-
mou que já haviam 435 casos 
registrados no E-SUS, mas que 
esse número era maior uma vez 
que haviam casos represados 
em virtude de atrasos no ca-
dastramento, o que elevaria o 
número de casos confirmados 
mais quase 500 e com tendên-
cia de crescimento, uma vez 
que nenhuma medida de con-
tenção da doença, que demons-
trasse eficácia foi aplicado na 
comunidade que abriga mais de 
7 mil habitantes, distribuídos 
nos territórios de Tenente Por-
tela, Redentora e Erval Seco.

 No mesmo instante que a 

Mirna Braucks fazia o alerta 
dos casos entre indígenas, al-
guns ouvintes, moradores do 
Bairro Operário, comunidade 
próxima do setor de Pedra Lisa, 
residida por indígenas, denun-
ciavam por telefone a realiza-
ção, do que eles chamaram de 
bailezinhos, que estão ocorren-
do clandestinamente naquela 
comunidade.

A situação da Pedra Lisa já 
virou inclusive caso de policia e 
proprietários de um local onde 
estavam ocorrendo aglomera-
ções de pessoas durante o perí-
odo de pandemia.

No mesmo programa a pre-
sidente do HSA também co-
mentou sobre o aumento de 
caso registrados no estado, que 
deixou nesta semana, toda a 
região em bandeira vermelha, 
tirou de cena a co-gestão devol-
vendo o poder de restrições ao 
Governo do Estado e fechou as 
praias gaúchas por 14 dias.

Segundo Mirna, a doença 
nunca foi embora de vez e as 
medidas de segurança que esta-
vam sendo levadas mais a sério 
que fizeram com o número de 
casos diminuíssem, no entanto, 
após o relaxamento nos cuida-
dos a doença voltou com for-
ça e o nível de contágio subiu 
novamente. Ela relatou que a 
entidade hospitalar que é uma 
referência em atendimento para 
a região, também está enfren-
tando problemas com o número 
de profissionais que estão ne-
cessitando ser afastados de suas 
funções com a doença confir-
mada ou em casos de suspeita 
de infecção pelo vírus.

Mirna Braucks aproveitou a 
oportunidade para voltar a fazer 
uma apelo para que as pessoas 
se cuidem e possam se resguar-
dar contra o vírus usando más-
caras, higienizando as mãos, 
fazendo uso do álcool gel 70 e 
evitando aglomerações.

Terra Indígena do Guarita tem quase 500 
casos de Covid-19 confirmados

Número de casos dentro da Terra Indígena do Guarita preocupa autoridades na região

Carlos Macedo/Agencia RBS

Petrobras aumenta em 5% o valor 
de gás de cozinha

A Petrobras informou que 
elevará em 5% o preço médio 
do GLP, também conhecido 
como gás de cozinha, a partir 
desta quinta-feira (3). Os rea-
justes são aplicados às distri-
buidoras.

Com isso, o preço médio da 
Petrobras às revendedoras será 
equivalente a R$ 33,89 por bo-
tijão de 13 kg.

Com o reajuste, o produto 
passa a acumular no ano alta 
média de 21,9%, ou R$ 6,08 
por botijão.

A estatal destacou também 
que, de acordo com dados da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis (ANP), 
43% do preço ao consumidor 
final correspondem atualmente 
à parcela da Petrobras e os de-
mais 57% traduzem as parcelas 
adicionadas ao longo da cadeia 
até clientes finais como tributos 
e margens brutas de distribui-
ção e revenda.

Segundo pesquisa da ANP, 
na última semana de novembro 
o preço médio do botijão prati-
cado no país era de R$ 73,22. 

Os preços, no entanto, são li-
vres, e variam nos postos de 
venda aos consumidores.

“Ao longo do ano, refletin-
do as reduções e as variações 
do mercado internacional, a 
Petrobras reduziu os preços de 
venda do GLP às companhias 
distribuidoras, chegando a uma 
variação acumulada de -21,4% 
em maio (-5,96 R$/ botijão de 
13 kg). Da mesma forma, os 
preços acompanharam a recu-
peração do mercado internacio-
nal, também sendo influencia-
dos pelo câmbio”, acrescentou.

Consumo
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Para consultoria, produção de soja do 
Brasil pode ser reduzida devido ao clima

Os problemas climáticos que 
estão atrasando o plantio da soja 
no Brasil, já começam a trazer 
preocupação em relação ao po-
tencial da safra 2020/2021. Se-
gundo o presidente da consul-
toria de mercado Agroconsult, 
André Pessôa, as perspectivas 
já apontam para um viés de bai-
xa na produção de soja do país.

Por enquanto, ele ainda não 
diminuiu a sua perspectiva ini-
cial de 133,2 milhões de tonela-
das, mas acredita que isso será 
revisto nos próximos relatórios.

— Ainda mantemos essa 
expectativa, mas com viés de 

baixa. Ou seja, é muito prová-
vel que nos próximos relatórios, 
com as novas coletas de campo, 
esse número seja revisado para 
baixo. Isso por conta das con-
dições desfavoráveis nos três 
principais estados produtores de 
soja do país: Mato Grosso, Para-
ná e Rio Grande do Sul. Quando 
esses grandes têm problemas, 
acabam desviando bastante a 
média brasileira de produtivida-
de — afirma o especialista.

Segundo ele, o alto potencial 
inicial da produção nesta safra 
se dá por duas razões principais: 
o aumento na área da soja e a re-

cuperação da produtividade no 
Rio Grande do Sul, que regis-
trou forte quebra em 2019/2020.

— O país ainda terá esse 
grande potencial de produção 
graças à área recorde de plan-
tio de 38,4 milhões de hectares, 
quase 4% de alta ante a safra 
de 2019. Parte disso também se 
deve a produtividade um pouco 
maior, no qual parte disso vem 
através da recuperação do Rio 
Grande do Sul, que no ano pas-
sado colheu apenas 36 sacas de 
soja por hectare na média — diz 
André Pessôa.

Mas o clima, principalmente 
os efeitos da La Niña, voltam a 
colocar o Rio Grande do Sul em 
uma posição de preocupação.

— Se o Estado voltar a ter 
a produtividade normal, pois 
ainda é cedo para prever perdas 
significativas, embora haja uma 
preocupação devido ao clima, o 
país pode registrar uma produti-
vidade média de 57,9 sacas por 
hectare, contra as 56,6 sacas de 
2019 — afirma o presidente da 
consultoria Agroconsult.

Produtores brasileiros destinaram 38,4 milhões de hectares para esta safra

Diones Roberto Becker


