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Silma Julitha Konrad Schussler, 95 anos de 
idade, foi a primeira a ser vacinada nesta 
nova etapa da campanha, em Tenente 
Portela. Maioria dos municípios da região 
começaram nova etapa da vacinação.
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial
Região Celeiro na politíca

Pesquisadora Lara Marin, autora de “A Cultura nos Livros
Didáticos”, alerta que educadores estão deixando de ser professores para virar fiscais de máscara e 

distanciamento social
 O debate sobre o retorno às aulas presenciais no meio da segunda onda da pandemia no Brasil conti-

nua presente e rodeado de opiniões de especialistas em saúde, governantes e familiares. Mas não temos 
ouvido quem mais conhece as escolas: professores e demais especialistas em educação.

Esses profissionais têm mostrado que não há condições reais de segurança sanitária para a comuni-
dade escolar e temem que essa responsabilidade recaia sobre seus ombros, deixando de ser professores 
para se tornar fiscais de máscara e distanciamento social.

As equipes pedagógicas não deixaram de se preocupar com seus estudantes um dia sequer. Adap-
taram bruscamente seu modo de trabalhar até encontrarem um funcionamento para o ensino remoto, o 
qual será trocado pelo ensino híbrido, forçando professores a operar com planejamentos em constante 
transformação, feitos às pressas, e a temer que a tão almejada qualidade da educação fique de lado por 
uma questão que não é só escolar, mas também social e de saúde.

Não há dúvidas do quanto crianças, jovens e suas famílias têm sofrido durante este período pan-
dêmico. A escola é a instituição que mais sabe disso e opera junto à comunidade para que seus alunos 
continuem estudando. Portanto, também deveria ter voz nesta decisão tão delicada, mas se sente calada 
por decretos e abaixo-assinados daqueles que não vivem o funcionamento diário dessa instituição.

Outros profissionais temem a reabertura das escolas no momento em que o número de infectados e 
mortos pela pandemia só aumenta. Especialistas demonstram cientificamente o risco de se manter pes-
soas em um mesmo ambiente por muito tempo, alertam para a grande quantidade de contatos cruzados, 
para o aumento da circulação de pessoas na cidade e lembram que a vacina está aí e também deveria 
ser oferecida como prioridade para agentes educacionais.

É claro que a escola é uma das instituições mais fundamentais para o crescimento humano e social. 
Assim também pensam os profissionais da educação, que estão preocupados não só com o risco de 
contágio, mas também com a qualidade do ensino. É justamente por isso que o governo deve ouvir e 
legitimar o que dizem essas pessoas: para que as escolas não sejam a única instituição responsável pelas 
dificuldades sociais de seus alunos, e que outros órgãos possam atuar no apoio de que muitas famílias 
necessitam para a continuidade do aprendizado, como redes de amparo social, equipamentos eletrôni-
cos, acesso ao mundo virtual, merendas e materiais escolares.

Precisamos ouvir com respeito e atenção o que os profissionais da educação dizem sobre as necessi-
dades do ambiente que mais conhecem – a escola – e quais os riscos e possibilidades da reabertura neste 
momento, para que essa decisão deixe de ser uma pressão política e passe a ser técnica.

E que o governo invista de uma vez por todas na educação, vacinando seus profissionais, amparan-
do e estruturando as escolas e acionando órgãos e medidas sociais para sustentá-las. Além, é claro, de 
apoiar as famílias, mantendo crianças e jovens saudáveis, em condições de estudar em um local salubre.

Autora do livro “A Cultura nos Livros Didáticos” (Editora Appris),
Lara Marin é mestre em Estudos Culturais pela Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da USP. Além de sua atuação como
pesquisadora, é autora de projetos e materiais didáticos desde 2008.

Volta às aulas presenciais: especialistas em 
educação precisam ser ouvidos

LARA MARIN

Aprendi de guri que os alunos mais dedica-
dos aos estudos eram aqueles que disputavam – 
disputavam mesmo – os primeiros lugares da turma. Eu não estava em 
nenhuma competitiva e estressada metrópole capitalista.  Ninguém na 
turma sonhava com ser um figurão entre os tigres asiáticos ou em Wall 
Street. Éramos apenas meninos e meninas dos anos 50, em Santana do 
Livramento, no extremo sul do Brasil. Mas estudávamos muito e dis-
putávamos notas. Nota ruim forçava a busca de nota melhor na prova 
seguinte, chamada “sabatina” (embora fosse mensal).

      Aquela experiência escolar, vivida no antigo curso primário – hoje 
ensino fundamental –, em escola pública, valeu-me para a vida. Com-
preendi então, desde criança, que o progresso e o sucesso têm tudo a ver 
com esforço e quanto maior ele for, maior tende a ser o resultado. Foi 
o que me tornou adepto da valorização do mérito. A União Soviética, a 
extinta URSS, exigiu muito empenho dos Estados Unidos para acompa-
nhar seus avanços tecnológicos na corrida armamentista e espacial. Por 
quê? Porque havia muita coisa em jogo. O resto do país era um retrato 
do fracasso comunista, mas havia na URSS um nível de excelência em 
torno dessas atividades.

 Cuba, não deixava por menos. Seus atletas costumam ser feras em 
competições internacionais. Por quê? Porque na sociedade cubana, na 
Cuba da libreta “provisória” de racionamento, que já conta 60 anos de 
existência, os atletas de ponta têm acesso a alimentos que o restante da 
população não consegue comprar. Nos países comunistas, o mérito es-
portivo alivia os penares da existência. Ademais, a vitória é instrumento 
de propaganda de regimes que sobrevivem à custa da propaganda. Re-
sumindo: em países sob regime totalitário de viés marxista podem surgir 
áreas de excelência, mas isso só ocorre se há algo sendo disputado.

***
 Dirigente de um sindicato de servidores, em nota sobre o projeto de 

Reforma Administrativa enviada pelo governo ao Congresso, declarou: 
“Precisamos nos mobilizar contra essa proposta vergonhosa, que retira 
direitos dos futuros servidores públicos, com avaliações duvidosas para 
obtenção de estabilidade e aposta na meritocracia, prática antidemocrá-
tica e perigosa para a administração pública”.

       Ou seja, que tudo fique como está ainda que a sociedade per-
maneça superonerada e mal atendida. A avaliação de desempenho, tão 
comum nas empresas privadas, é habitualmente recusada no serviço pú-
blico sob a alegação de que grupos diferentes e indivíduos diferentes 
são incomparáveis em suas circunstâncias, limitações e possibilidades. 
Todos deveriam receber um bom salário e ponto final. Confunde-se ava-
liação de desempenho com comparação entre pessoas.

         Não preciso dizer em que ponta do time joga a autora da de-
claração. Sua tese tem tudo a ver com o pensamento que subtrai quanto 
pode de quem produz muito e transfere para quem produz pouco até que 
ninguém produza mais (não estou negando a necessidade de políticas 
sociais). As consequências teoricamente previsíveis são bem verificáveis 
na vida real. Mas a tese tem penetração e acolhimento porque, apesar 
da profunda perversão que produz, se reveste com o manto de suposta 
justiça, bordado nas cores da benevolência.  No fundo, é a tal absorção 
da ideia de justiça pela de igualdade.

         Portanto, quando se automatizam as promoções funcionais, 
desvinculando-as do merecimento, quem resulta automatizada é a me-
diocridade. No mundo de qualquer época, a mediocridade é parteira do 
atraso. Queira Deus que o Congresso Nacional perceba que suas respon-
sabilidades têm prioridade sobre seus interesses eleitorais!

A PARTEIRA DO 
ATRASO

Duas notícias dessa semana pode colocar a Região Celeiro em evi-
dência no cenário político gaúcho. Edegar Pretto, o filho do Adão, é 
cogitado pelo PT para concorrer ao Governo do Estado. 

O nome do deputado tem boa aceitação e está 
na frente de outro nome cogitado, Maneco Hassen. 
Pretto nasceu em Miraguaí e apesar de ter saído dali ainda 
bem jovem, tem uma ligação muito forte com a região. A úl-
tima vez que um representante da Região Celeiro concor-

reu ao executivo foi com Darci Pompeo de Mattos, PDT, que concorreu a vice-governador. 
A outra notícia refere-se ao deputado federal Jerônimo Georgen, natural de Santo Augusto, que anun-
ciou que pretende concorrer ao senado pelo PP.

 Dentro da sigla, ele tem o apoio de outros parlamentares e do senador Luis Carlos Heinze, pré-
-candidato ao governado do estado Sua principal adversária será a ex-senadora Ana Amélia Lemos, 
que na última eleição concorreu a  vice-presidente na chapa de Geraldo Alckimin. Atualmente, pela 
inatividade de Ana Amélia em buscar a candidatura tudo indica para a candidatura de Jerônimo.

Se as duas candidaturas de confirmar a Região Celeiro estará bem representada no próximo pleito.
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Melhore
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01 – O que a esposa do 
Albert Einstein disse quan-

do ele tirou a roupa na sua lua de mel?
– Nossa, que físico!
02 – Você conhece a piada do fo-

tógrafo?
– Ainda não foi revelada!
03 – O que a girafa disse para a ou-

tra quando viu um elefante cor de rosa 
subindo a montanha?

– Olha um elefante cor de rosa su-
bindo a montanha!!

04 – O que tem quatro patas e um 
braço?

– Um pit-bull feliz.
05 – Em que parte é que as galinhas 

têm mais penas?
– Na parte de 

fora!
06 – Qual a puni-

ção por bigamia?
– Duas sogras.
07 – O que um ti-

jolo falou pro outro?
– Há um ciumento entre nos.
08 – Por que o Manoel ficou duas 

horas olhando fixamente pra lata de 
suco de laranja?

– Porque estava escrito “concentra-
do”.

09 – Sabe a piada do viajante?
– Quando ele voltar ele conta.
10 – Que horas são quando um ele-

fante senta em seu carro?
– Hora de comprar um carro novo!
11 – Qual a semelhança entre uma 

prova de matemática e um exame de 
fezes?

– Ambos são um teste de merda!
12 -  O boi e a vaca foram ao cine-

ma, como eles pagaram a conta?
– Eles fizeram uma vaquinha.
13 – Em que se parecem uma mu-

lher virgem e uma galinha cega?
– Nenhuma das duas viu um pinto 

na vida.
14 – Qual o tipo de alimento de que 

o político mais gosta?
– As massas.

Nascimentos

Onze meses após o início da 
pandemia em solo gaúcho, que 
já deixou mais de 11 mil mor-
tos, o Rio Grande do Sul regis-
trou redução histórica na taxa 
de natalidade: o menor número 
de nascidos em janeiro no Esta-
do desde 2002 - ano que iniciou 
a série.

De acordo com o levanta-
mento da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Rio Grande do Sul, 
com base nos registros de nas-

cimentos realizados nos 419 cartórios de Registro Civil existentes, houve uma queda 
histórica de 14% nos nascimentos em janeiro de 2021. Os dados compreendem o 
primeiro mês após o período normal de gestação. Em janeiro deste ano, foram re-
alizados 10.684 nascimentos, número 14,53% menor que o registrado em janeiro 
do ano passado, quando houve 12.501 registros. O número é ainda quase 15 pontos 
percentuais menor que a média histórica nacional do mês de janeiro desde 2002, que 
é de 0% ao ano, número que se repete quando se olha o período anual.

Edegar para governador?
O nome de Edegar Pretto começa a 

ganhar força para concorrer ao Governo 
do Estado pelo partido dos trabalhado-
res. Quem sugeriu o nome do deputado 
mais bem votado da sigla nas eleições 
passadas no Rio Grande do Sul, foi o 
senador Paulo Paim, que em entrevista, 
disse também que não pretende concor-
rer mais uma vez para o senado. Após 
cumprir o atual mandato, ele disse que 
deve voltar ao estado. Edegar Pretto que 
nasceu em Miraguaí, mas foi criado na 
região metropolitana, uma vez que seu 
pai deputado estadual quando ele ainda 
era bem jovem, tem fortes relação com 
a região. Ele chegou a ser cogitado para 
concorrer ao governo do estado em 2018, 
mas preferiu aguardar, dizendo ainda 
não ser o momento e deixou a vaga para 
Miguel Rosseto que não conseguiu che-
gar ao segundo turno. O segundo turno 
nas eleições passadas no estado foram 
entre o atual governador Eduardo Leite 
do PSDB e o ex-governador José Ivo 
Sartori do MDB.

Jerônimo para o senado?
Ainda sobre o cenário politico esta-

dual, no inicio dessa semana o deputado 
Jeronimo Georgen, de Santo Augusto, 
anunciou a intenção de concorrer em 
senado pelo seu partido o PP.

A decisão foi comunicada ao parti-
do em reunião fechada entre deputados 
federais e estaduais e o senador Luis 
Carlos Heinze, pré-candidato do PP ao 
Palácio Piratini.

O parlamentar disse que tomou a de-
cisão por considerar que pode contribuir 
para a renovação no Senado e para as 
demais candidaturas do PP na eleição 
estadual.

No encontro, realizado na sede esta-
dual do PP, os integrantes das bancadas 
federal e estadual confirmaram apoio 
unânime à pré-candidatura de Heinze ao 
governo do Estado. A estratégia de lan-
çar o senador ao Piratini é tratada aber-
tamente pelo PP desde 2019.
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Militar Politícos

Prefeito de Redentora 
acompanha Seleção 

Complementar do Exército

O prefeito de Redentora, Nilson Paulo Costa, acompanhou a 
Seleção Complementar dos jovens aptos ao serviço militar em 
2020, realizada pelo Exército Brasileiro no dia 08 de fevereiro, no 
Salão Paroquial da Igreja Católica de Redentora.

Os jovens que permaneceram aptos na Seleção deverão embar-
car para o 9° Batalhão Logístico de Santiago-RS no dia 22 de feve-
reiro. Alguns poderão ser dispensados na lista oficial de embarque.

O responsável pela Seleção foi o capitão Saimon Alves Naressi 
e equipe de militares do 9° Batalhão Logístico de Santiago. A se-
cretária da Junta de Serviço Militar em Redentora, Simone Thayse 
Pereira, acompanhou todo o processo, dando suporte aos militares.

Os jovens que não foram considerados aptos devem compare-
cer à Junta de Serviço Militar após a data carimbada em seu com-
provante de alistamento para solicitar seu Certificado de Dispensa 
de Incorporação (CDI).

Divulgação

Embarque dos selecionados ocorrerá no dia 22 de fevereiro

Prazo

Gestores de 210 
municípios do RS devem 

informar execução 
orçamentária até 2 de março

Gestores de saúde de 210 municípios do Rio Grande do Sul têm 
até o dia 2 de março para enviar ao Sistema de Informações so-
bre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) os dados de execução 
orçamentária referentes ao 6º bimestre de 2020 (Exercício 2020). 
Segundo dados extraídos do Sistema na manhã de 9 de março, ape-
nas 287 dos 497 municípios gaúchos tinham informações homolo-
gadas. Os entes federados que não prestaram informações até o dia 
30 de janeiro, prazo final para envio das informações relativas ao 6º 
bimestre de 2020, receberam notificações automáticas do sistema, 
alertando para a expiração do prazo e concedendo mais 30 dias 
para a regularização da situação. 

Após este prazo, os entes federados poderão sofrer sansões que 
podem chegar à suspensão de transferências constitucionais, como 
o Fundo de Participação dos Municípios, ou o impedimento de fir-
mar convênio para recebimento de recursos por meio de transfe-
rências voluntárias. A regularidade do envio de informações é algo 
a que os gestores devem estar especialmente atentos a partir desse 
ano, já que a regularidade da alimentação do Siops passa a integrar 
a lista de requisitos no Sistema de Informações sobre Requisitos 
Fiscais (CAUC), com atualização diária. 

Portelense assume secretaria de 
estado em Santa Catarina

O portelense Luciano Bulli-
gon, advogado e ex-prefeito de 

Chapecó,  é o novo Secretário 
do Desenvolvimento Econô-

mico e Sustentável de Santa 
Catarina. A entrada de Bulligon 
no governo já vinha sendo de-
batida desde antes das eleições 
municipais, quando ele se filiou 
ao PSL, partido do atual gover-
nador Carlos Moises.

O governador esteve reu-
nido na quarta-feira com o ex-
-prefeito onde ele repassou as 
suas expectativas e planos polí-
ticos para a próximo ciclo, dei-
xando claro que não pretende 
concorrer a reeleição, mas que 
pretende construir uma pon-
te com o PP e MDB no estado 
para eleger o seu sucessor.

Nos bastidores da politica 
catarinense é dado quase como 
certa a possibilidade de Bulli-
gon ser candidato ao governo 
do estado em 2022.

Luciano Bulligon é portelense, mas tem carreira destacada em Chapecó

Arquivo Pessoal/Twitter
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

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

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

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

O cidadão BIANOR GANDINI nascido em TENENTE POR-
TELA/RS aos 13 DE JULHO DE 1965.  Filho de GERARDO 
GANDINI e de LETICIA REGINA CARNIEL GANDINI. E 
dona TERESINHA DA SILVA nascida em PALMITINHO/RS 
aos 12 DE JANEIRO DE 1973. Filha de MARINO DA SILVA e 
de JULIETA SANTOS DA SILVA . Se alguém de impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 05/03/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  05 

de Fevereiro de 2021.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Iniciar Exercício Físico 
aos 50 Anos

Vista Gaúcha

A partir de certa fase de envelhecimento, o corpo vai 
perdendo seu nível metabólico e fica cada vez mais difícil 
fortalecer os músculos. Dessa forma, entender como ganhar 
massa magra é importante para manter uma vida mais sau-
dável e uma boa saúde óssea.

Com o processo de ganho cada vez mais difícil por con-
ta do sedentarismo, da má alimentação e doenças crônicas, 
quem está prestes a entrar na terceira idade deve ficar atento 
à perda muscular e à redução da capacidade funcional.

Diretamente ligada ao metabolismo, essa perda muscu-
lar é uma redução do percentual de músculo distribuído no 
corpo.

Assim, a partir dos 50 anos, o exercício físico é a única 
opção de como ganhar massa magra.

Com o passar dos anos, a variação hormonal fisiológica é 
normal e pode gerar consequências, como a perda de múscu-
los na composição corporal.

Em alguns casos, essa perda muscular está associada ao 
aumento de quedas, fraturas e internação hospitalar.

Pode chegar ao ponto de perder a força muscular, e perder 
a coordenação motora e autonomia.

Depois dos 30 anos, o organismo passa a produzir me-
nos hormônios. A densidade muscular está relacionada com 
a taxa metabólica e quanto menor for essa densidade, menor 
deve ser o consumo de calorias.

Manter um treinamento de força após os 50 anos é fun-
damental para preservar a capacidade de realizar atividades 
rotineiras e manter um estilo de vida saudável.

O Trabalho de força dará um estimulo ao metabolismo e 
ao corpo, dando qualidade de vida à pessoa que está enve-
lhecendo.

Mesmo que trabalho de força seja a atividade ideal para 
o ganho da massa magra, também é possível desenvolvê-la 
a partir de ginástica, pilates e treinamento funcional. O mais 
significativo é se manter ativo.

Mesmo depois dos 50, o organismo responde de forma 
excelente aos estímulos dos exercícios, todas as estruturas, 
órgãos e sistemas ficam fortes, resistentes, eficientes e aptos 
, diminuindo a incidência de doenças, melhorando a qualida-
de e o tempo de vida.

Vista Gaúcha amplia prazo de licenças 
ambientais e beneficia produtores

Por meio de decreto, o Po-
der Executivo de Vista Gaúcha 
aumentou o prazo de validade 
de licenças ambientais, resul-
tando em benefícios para pro-
dutores de leite, de suínos, de 
aves e de gado de corte. Os no-
vos documentos serão válidos 
pelo período de três anos.

— Antes, as licenças am-
bientais tinham validade de 

um ano e agora com o decre-
to passam para três anos. Isso 
contemplará os produtores que 
dependem destas atividades — 
destacou o prefeito Claudemir 
Locatelli, acrescentando que a 
medida reduz a burocracia.

O vice-prefeito André Da-
nette, que também é o gestor da 
Secretaria Municipal da Agro-
pecuária, afirmou que o decreto 
irá beneficiar mais da metade 
dos agricultores de Vista Gaú-

cha.
— São 151 produtores de 

leite que produzem dez mi-
lhões de litros por ano. São 77 
suinocultores que produzem 90 
mil suínos anualmente, além de 
5,2 mil matrizes de leitões. São 
onze avicultores que, juntos, 
produzem 260 mil frangos por 
ano. Também existem várias 
famílias que lidam com gado 
de corte — observou o vice-
-prefeito.

Prefeito Claudemir Locatelli assinando o decreto

A
scom

/Vista G
aúcha

Clic Portela

Vista Gaúcha
DENATRAN manterá política de emissão do 

documento de licenciamento de veículos

O Departamento Nacional 
de Trânsito (DENATRAN) in-
formou que vai manter a atual 
política sobre emissão dos do-
cumentos de licenciamento de 
veículos, mesmo após decisão 
do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) sobre o 
tema.

Assim, o contribuinte que 
desejar obter o licenciamento 
em formato físico deverá ele 
próprio buscar a impressão do 
documento. Essa orientação já 
vinha sendo feita pelo DENA-
TRAN desde o final do ano pas-
sado.

Uma liminar do TRF4, 
divulgada na segunda-feira 
(08/02), determina que os De-
partamentos Estaduais de Trân-
sito (DETRANs) de todo o país 

voltem a emitir os documentos 
impressos. Na decisão, a de-
sembargadora Marga Inge Bar-
th Tessler destaca que “não se 
está contra a digitalização dos 
respectivos documentos, mas 
apenas sensível em dar uma op-
ção aos excluídos”.

Até o ano passado, ao pa-
gar a taxa de licenciamento, o 
proprietário do veículo recebia, 
pelos Correios, o documento 
impresso em papel-moeda. No 
fim de 2020, uma resolução do 
Conselho Nacional de Trânsi-
to (CONTRAN) transformou 
o documento de licenciamen-
to veicular em formato digital, 
com acesso por aplicativo de 
telefone celular. A mesma re-
solução, de número 809/2020, 
também abriu a possibilidade 
de o contribuinte utilizar uma 

impressão caseira como docu-
mento oficial do licenciamento

A decisão do TRF4, tomada 
em 1º de fevereiro, anulou dois 
artigos da resolução do CON-
TRAN.

Por meio da assessoria de 
imprensa, o DENATRAN disse 
compreender que a decisão ju-
dicial não implica em qualquer 
mudança na rotina de emissão 
do licenciamento e que, por 
isso, não irá recorrer da sen-
tença. De acordo com o depar-
tamento, apenas será publicada 
uma portaria, nos próximos 
dias, oficializando a retirada 
dos dois artigos da resolução nº 
809/2020.

O Departamento Estadu-
al de Trânsito (DETRAN/RS) 
ainda não se manifestou sobre 
a decisão do TRF4.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saúde

Região Celeiro permanece em 
alto risco epidemiológico 

na 40ª rodada

Gabinete de Crise divul-
gou, na tarde da segunda-feira 
(08/02), o mapa definitivo da 
40ª rodada do modelo de dis-
tanciamento controlado. Com o 
indeferimento dos dois pedidos 
de reconsideração à classifica-
ção prévia, o Rio Grande do Sul 
ficou com 13 regiões em ban-
deira vermelha e oito em ban-
deira laranja.

A Região Celeiro, cujos 21 
municípios pertencem às re-
giões de agrupamento de Ijuí 
(R13) e de Palmeira das Mis-
sões (R15/R20), permanece 

classificada em alto risco epide-
miológico (bandeira vermelha) 
na 40ª rodada.

Até às 23h59min do dia 15 
deste mês, a Região Celeiro 
permanece em bandeira verme-
lha, que significa alto risco epi-
demiológico. O mapa definitivo 
da 40ª rodada do modelo de 
distanciamento controlado foi 
divulgado pelo Governo do Es-
tado na tarde da segunda-feira 
(08/02).

No entanto, 13 municí-
pios da Região Celeiro podem 
adotar protocolos de bandeira 
laranja (médio risco epidemio-

lógico). Isso porque cumprem 
os critérios da Regra 0-0, ou 
seja, não têm registro de óbito 
ou hospitalização de moradores 
nos últimos 14 dias, desde que a 
prefeitura crie um regulamento 
local.

Municípios da Região Ce-
leiro beneficiados pela Regra 
0-0 na 40ª rodada:

Campo Novo, Crissiumal, 
Humaitá, Inhacorá, São Valério 
do Sul, Sede Nova, Barra do 
Guarita, Bom Progresso, Braga, 
Coronel Bicaco, Derrubadas, 
Esperança do Sul e Tiradentes 
do Sul.

Municípios beneficiados não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias

MUNICÍPIO 
DE VISTA 
GAÚCHA - 

RS.

Aviso de Licitação: 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 06/2021. OBJETO: Aqui-
sição de forrageiras de in-
verno para financiamento via 
FUNDERUR aos produtores 
rurais do Município de Vista 
Gaúcha, RS. JULGAMENTO: 
26/02/2021 às 08h:30min. Lo-
cal: Centro Adm. Mun., sito a 
Av. Nove de Maio, 1015. In-
formações: No Centro Adm. 
Mun., fone (55) 3552-1022, 
site www.vistagaucha-rs.com.
br e e-mail compras@vista-
gaucha-rs.com.br. Vista Gaú-
cha, RS, 12/02/2021. CLAU-
DEMIR JOSÉ LOCATELLI, 
Prefeito Municipal

Diones Becker

3551-1877

ANUNCIE AQUI

 Vultos da História Rio 
Grandense: Coronel 
Teixeira Nunes!

     Joaquim Teixeira Nunes, nasceu em 28 de março de 1802, 
em Canguçu, na costa do rio Camaquã, filho de Joaquim Teixeira 
Nunes e de Maria Francisca de Jesus. Casou-se em Porto Alegre, 
em 4 de maio de 1823, com Felícia Maria da Silva Reis, natural 
de Viamão, filha do Capitão Manoel da Silva Reis e de Anna Felí-
cia de Oliveira Pinto. Desse casamento tiveram uma filha apenas, 
Joaquina Teixeira Nunes.

    Assim como Vicente Ferrer de Almeida, radicou-se em Can-
guçu e participou da Guerra Cisplatina como Alferes do Regi-
mento de Cavalaria das Missões, onde tomou parte da Batalha do 
Passo do Rosario. Foi militar revolucionário republicano durante 
a Revolução Farroupilha ficando conhecido como o Coronel Ga-
vião. Conhecido por sua habilidade com lanças, Joaquim Teixeira 
Nunes era de origem humilde, esbelto e galhardo apresentava-se 
sempre a frente de seus comandados na ocasião do combate. Para 
muito, é considerado como o maior herói da Guerra dos Farrapos.

    Oficial que manejava a lança com invulgar destreza, de es-
tatura mais alta do que baixa, montava garbosamente seu cavalo, 
seria capaz de dominar qualquer inimigo. Sua voz de comandante 
feria os ouvidos. Possuir invulgar espírito militar. Durante a pe-
leja matava por ser contingência da luta, e depois da vitória não 
morria um só prisioneiro.

    Combateu em Rio Pardo em 1838 e em seguida, participou 
da Expedição à Laguna, em 1839, que culminou com a forma-
ção da República Juliana. Ali, conheceu o revolucionário italiano 
Giuseppe Garibaldi. Em sua chegada a Laguna, lançou proclama-
ção vazada nos seguintes termos:

    “Irmãos catarinenses, empunhai as armas conosco e arran-
cai a segunda província ao diadema do segundo Pedro. Mostrai, 
porém, que os verdadeiros livres, mesmo no afã da guerra, sabem 
manter a ordem, obedecer às leis e respeitar a propriedade”.

    Em seguida, fez chegar aos líderes catarinenses uma carta 
circular, de seguinte teor:

    “Proclamando a Independência de Santa Catarina, não pen-
seis que isso afetará os interesses do Brasil, do solo sagrado dos 
brasileiros, pois que a República Rio-Grandense, conscienciosa 
de sua dignidade, do espírito da grande maioria dos brasileiros 
e da honrosa missão que lhe foi confiada, não tem tanto a peito, 
quanto a federação aos estados seus irmãos”.

    Em companhia de Garibaldi, Luigi Rossetti e Anita Gari-
baldi, ao retornar da malograda expedição à Laguna, derrotou em 
Bom Jesus a Divisão Paulista, ao comando do Brigadeiro Fran-
cisco Xavier da Cunha, divisão essa enviada de São Paulo para 
lutar contra os Farroupilhas. Tomou parte do indeciso combate de 
Taquari, no qual comandou uma brigada ligeira de cavalaria. De-
pois, sob o comando de Bento Gonçalves, se destacou no ataque 
a São José do Norte.

    Foi o segundo comandante do Corpo de lanceiros Negros, 
constituído por escravos libertos. Era considerado o maior lan-
ceiro de sua época. Também reconhecido como líder abolicionis-
ta e defensor dos direitos dos negros.

    No Massacre dos Porongo, seus lanceiros negros teriam sido 
traídos e mortos. Foi derrotado e ferido no Arroio Chasqueiro, na 
Batalha de Arroio Grande, em 26 de novembro de 1844, último 
combate farroupilha em território Riograndense. Impossibilitado 
de defender-se após ter sido seu cavalo boleado (derrubado com 
boleadeiras), foi lancetado pelo alferes Manduca Rodrigues, que 
lutava pelos imperiais comandados pelo Moringue.

    Ao fim foi degolado por Eliseu de Freitas. Seu cavalo enci-
lhado foi vendido ao cabo Mariano e o relógio, com uma grossa 
corrente de ouro, ao Capitão Carneiro.

    A vida de Teixeira Nunes chegou ao fim na Batalha do 
Chasqueiro, em Arroio Grande, a cerca de 90 quilômetros de Pe-
lotas em 26 de novembro de 1844, sepultado em 27 de novem-
bro, no “adro” da Capela Curada de Nossa Senhora da Graça do 
Arroio Grande.

    Lutou, fez história e teve uma morte trágica e estúpida.
    Fonte: Blog Leo Pinheiro.
    Lembre-se: Continue usando máscara, evite aglomerações, 

siga os protocolos. Juntos vamos vencer esta batalha.
  Até a próxima.                                                                                   
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Pandemia

Região começa vacinar primeiro grupo de 
idosos e já projeta segunda dose

Nesta semana começou a 
vacinação em idosos na maioria 
dos municípios da nossa região. 
Depois de imunizados os pro-
fissionais de saúde e no caso de 
Tenente Portela e Redentora, ser 
garantida as doses, que foram 
entregues para a Sesai vacinar 
moradores da Terra Indígena a 
campanha começou a ampliar o 
público possibilitando a vacina-
ção na população com mais de 
80 anos.

Em tenente Portela a Secre-

taria Municipal de Saúde deu 
início na manhã de quarta-feira, 
10, a vacinação contra a Co-
vid-19 em idosos de 85 anos ou 
mais. 

Os servidores encarregados 
deste trabalho estão fazendo vi-
sitas domiciliares. Desta forma, 
a Secretaria reitera que não é 
necessário o deslocamento até 
as unidades de saúde. Cumpri-
da esta etapa e com a o envio 
de novos lotes de vacinas para 
Tenente Portela, a imunização 
será estendida gradativamente 

para as demais faixas etárias.
Silma Julitha Konrad Schus-

sler, 95 anos de idade, foi a 
primeira a ser vacinada nesta 
nova etapa da campanha, em 
Tenente Portela. A equipe da 
Secretaria Municipal de Saúde 
esteve logo cedo na residência, 
localizada no bairro Fries. Ela 
nasceu em Chapada, em 20 de 
abril de 1925, e há mais de 60 é 
moradora de Tenente Portela. A 
contar de hoje, passadas quatro 
semanas, os servidores retorna-

rão à casa de dona Silma para 
aplicação da segunda dose, o 
que completa a imunização.

Em Redentora a semana 
começou com a vacinação das 
pessoas com mais de 80 anos e 
acamados. Equipes da Secreta-
ria de Saúde fizeram visitas nas 
casa e imunizaram esses idosos. 
Na quarta-feira começou, atra-
vés de agendamento a imuniza-
ção para idosos com mais de 80 
anos.

Nesta quinta-feira o muni-
cípio informou que as doses 

disponíveis haviam acabado e 
que os moradores precisariam 
aguardar até a próxima semana 
na expectativa de um novo lote 
de vacinas.

Em Derrubadas teve início, 
na manhã desta quarta-feira, 
10, a imunização de idosos com 
idade acima de 85 anos, resi-
dentes no município.

As aplicações das vacinas 
contra COVID-19, foram re-
alizadas nas residências deste 
público-alvo, e obedecendo os 
protocolos da Segunda Coorde-
nadoria Regional de Saúde de 
Frederico Westphalen (2ª CRS).

Segundo o secretário de 
saúde e saneamento de Derru-
badas, Paulo Falcão, assim que 
o município receber uma nova 
remessa da vacina, será dado 
segmento na imunização dos 
demais idosos, que ainda não 

receberam a primeira dose do 
imunizante.

Diversos outros municípios 
da região começaram a vaci-
nação de suas populações ido-
sas, a maioria, focando na faixa 
etária acima dos 85 anos, como 
recomenda os protocolos esta-
belecidos para coordenadoria 
regional de saúde. Na próxima 
semana deve iniciar a segunda 
dose.

Com menos de um mês do 
início da vacinação contra a 
Covid-19, em 18 de janeiro, 
pelo menos 48 municípios do 
estado já começaram a aplicar 
a segunda dose da vacina. As 
1.525 doses foram aplicadas 
em pessoas dos primeiros gru-
pos prioritários, a maioria em 
profissionais de saúde, seguida 
por população indígena e porta-
dores de deficiência de residên-

cias inclusivas.
Conforme o Painel da Vaci-

nação do Sistema de Monitora-
mento da Secretaria da Saúde 
do Estado (SES), o RS havia 
recebido, até a quinta-feira 
(11/2), 704.400 doses de vaci-
nas, tendo distribuído 701.623 
doses. O painel, na internet, 
traz atualizações diárias com 
base nas informações disponi-
bilizadas pelos municípios até a 
noite anterior.

A logística montada pela 
SES em conjunto com a Secre-
taria da Segurança Pública está 
possibilitando a ágil distribui-
ção das doses no Estado. “Faze-
mos o transporte em duas rotas, 
uma terrestre, para atender as 
coordenadorias regionais mais 
próximas da central, em Porto 
Alegre, e o transporte aéreo, 
para levar as vacinas para áreas 
mais distantes”, explica a secre-
tária da Saúde, Arita Bergmann.

“Em menos de 24 horas, to-
das as 18 coordenadorias regio-
nais de saúde recebem as doses 
destinadas. Conseguimos isso, 
com muita agilidade, através 
dessa organização”, afirma a 
secretária.

O RS já recebeu quatro re-
messas de vacinas. O primeiro 
lote, com 341,8 mil vacinas 
CoronaVac, chegou em 18 de 
janeiro. Outras 116 mil vacinas 
da Oxford/AstraZeneca foram 
recebidas em 24 de janeiro, e a 
terceira remessa, 224,2 mil do-
ses da CoronaVac, no dia 1º de 
fevereiro. No dia 7 de fevereiro 
chegaram mais 193,2 mil doses 
da CoronaVac.

A exemplo de Derrubadas, a maioria dos municípios inicciou a vacinação 
dos idosos com mais de 85 anos nesta semana
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Silma Julitha Konrad Schussler, 95 anos de idade, foi a primeira a ser vacinada nesta nova etapa da campanha, em Tenente Portela
Em Redentora todas as doses disponíveis foram aplicadas. 

Saúde aguarda novo lote

Ascom/Tenente Portela Ascom/Redentora
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Derrubadas começou imunizar os idosos na quarta-feira
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Região Transito

Executivo de Redentora 
revela intenção de elaborar 

projeto habitacional

Em uma reunião com o se-
cretariado municipal, na ma-
nhã da segunda-feira (08/02), 
no Centro Administrativo, o 
prefeito Nilson Paulo Costa 
afirmou que tem a intenção de 
elaborar um projeto habitacio-
nal para beneficiar as famílias 
de Redentora.

— As pessoas vão pagar pe-
las suas casas, mas dentro de 

suas possibilidades financeiras. 
Vamos trabalhar forte nesse 
projeto de habitação — ressal-
tou o chefe do Poder Executivo.

Na ocasião, Nilson Paulo 
Costa destacou que a elabora-
ção e execução do projeto habi-
tacional será responsabilidade 
das secretarias municipais de 
Planejamento e Desenvolvi-
mento, e da Assistência Social.

Ideia do projeto habitacional entrou na pauta da reunião entre o prefeito e os secretários municipais

Divulgação

Rio Grande do Sul: Pagar o IPVA 
em fevereiro pode garantir 
descontos de até 21,60%

Quem optar pelo pagamen-
to do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 
(IPVA), de 2021, antecipado 
ainda no mês de fevereiro terá 
economia. A quitação do tribu-
to até o próximo dia 26 pode ga-
rantir descontos de até 21,60%. 
Para a soma dos benefícios má-
ximos é preciso levar em conta 
os 2% de redução pela anteci-
pação, além dos descontos de 
‘Bom Motorista’ (15% para três 
anos sem infrações de trânsito) 
e ‘Bom Cidadão’ (5% para 150 
ou mais notas fiscais com CPF).

O tributo pode ser quitado 
em qualquer agência, pontos 
de atendimento ou via home 
banking (internet) do Banrisul, 
Bradesco, Sicredi e Santander. 
É possível também fazer o pa-
gamento nas agências lotéricas 
e no Banco do Brasil (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.
Os dados relativos ao ve-

ículo como o valor do IPVA, 
multa e pendências podem ser 
acessados no site ou por meio 
do aplicativo do tributo (IPVA 
RS) disponível gratuitamente 
para dispositivos móveis nas 
lojas App Store e Google Play.

Para a soma dos benefícios máximos é preciso levar em conta os 2% de redução pela antecipação, além de outros descontos

Governo RS
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Região Consumo

Municípios debatem implementação de 
bombeiros em Tenente Portela

Na manhã desta quinta-fei-
ra, 11, estiveram reunidos no 
gabinete do prefeito de Tenente 
Portela, Rosemar Sala, repre-
sentantes dos municípios de 
Barra do Guarita, prefeito Ro-
drigo Tissot, de Vista Gaúcha, 
prefeito Claudemir Locatelli, 
de Derrubadas, vice-prefeito 
Miro Mulbaier e de Miraguaí, 
secretário municipal Flávio 
Venzo. O assunto em pauta foi 
a regularização do caminhão 
de bombeiros, comprado pelos 
municípios para uso regional.

Mais cedo Sala já havia se 

reunido com o comandante dos 
Bombeiros de Três Passos para 
debater a melhor forma de lega-
lizar a atuação do caminhão no 
município.

A sugestão apresentada pelo 
Tenente Anderson Jair Geier é 
que o município forme um con-
vênio com o estado para a ins-
talação de um Serviço Civil Au-
xiliar aos Bombeiros. A ideia é 
de que seja implementado na 
modalidade mista com atuação 
de agentes militares e civis.

A proposta foi apresentada 
para as demais lideranças re-
gionais que concordaram que 

Tenente Portela vai elaborar 
o projeto para formalizar um 
consórcio entre os municípios 
e que vai buscar subsídios para 
regularizar a prestação do servi-
ço civil auxiliar aos bombeiros

Rosemar Sala entende que a 
aquisição do caminhão de bom-
beiros, cujo investimento total 
supera os R$ 550 mil, foi uma 
importante conquista, no en-
tanto, junto vem a responsabili-
dade de encontrar meios legais 
que garantam a estrutura física 
e de pessoal para que este ser-
viço seja efetivamente imple-
mentado. 

RS inicia 2021 com queda 
de 11% nos homicídios

O Rio Grande do Sul já deu o 
primeiro passo rumo ao tercei-
ro ano consecutivo de quedas 
recordes nos índices de crimi-
nalidade. Depois de consolidar, 
entre 2019 e 2020, a menor taxa 
de homicídios para cada 100 
mil habitantes da década, o Es-
tado encerrou o primeiro mês 
de 2021 com nova retração. Os 
dados divulgados nesta quinta-
-feira (11/2) pela Secretaria da 
Segurança Pública (SSP) mos-
tram que o número de vítimas 

de assassinatos caiu 11,4% em 
janeiro, na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, de 
158 para 140.

É o menor total para o mês 
desde 2007, quando houve 138 
homicídios. Em relação a 2018, 
último ano antes da atual gestão 
estadual, que teve 233 vítimas 
no primeiro mês, a queda é de 
39,9%. Na comparação com o 
pico da série histórica, com 348 
homicídios em 2017, o dado 
deste ano representa redução 
acima da metade – 59,8%.

Na comparação com o pico da série histórica, com 348 homicídios em 
2017, o dado deste ano representa redução acima da metade – 59,8%

Divulgação
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Carnaval

Cidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA-RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021

CONTRATO Nº 007/2021
DATA: 08/02/2021
CONTRATADO: MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PE-

DAGÓGICOS LTDA EPP
CNPJ: 02.459.406/0001-62
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos de acordo com 

o Convênio SEL 019/2019 da Secretaria Estadual de Esporte e 
Lazer

VALOR R$: 2.740,10

CONTRATO Nº 008/2021
DATA: 08/02/2021
CONTRATADO: S. SCHNEIDER EIRELI EPP
CNPJ: 28.629.492/0001-06
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos de acordo com 

o Convênio SEL 019/2019 da Secretaria Estadual de Esporte e 
Lazer

VALOR R$: 2.404,00

CONTRATO Nº 009/2021
DATA: 08/02/2021
CONTRATADO: GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME
CNPJ: 10.744.838/0001-43
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para auxí-

lio e melhoria de moradias, de acordo com a Lei Municipal nº 
1943/2011

VALOR R$: 38.200,00

CONTRATO Nº 010/2021
DATA: 08/02/2021
CONTRATADO: PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA 

EPP
CNPJ: 93.865.202/0001-87
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para auxí-

lio e melhoria de moradias, de acordo com a Lei Municipal nº 
1943/2011

VALOR R$: 98.300,00

CONTRATO Nº 011/2021
DATA: 08/02/2021
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para auxí-

lio e melhoria de moradias, de acordo com a Lei Municipal nº 
1943/2011

VALOR R$: 382.075,00

CONTRATO Nº 012/2021
DATA: 10/02/2021
CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição de materiais para substituição da rede 

elétrica da EMEF Senador Pinheiro Machado
VALOR R$: 10.110,10

CONTRATO Nº 013/2021
DATA: 10/02/2021
CONTRATADO: PEIXOTO COM. DE MATERIAIS ELÉ-

TRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 03.667.183/0001-91
OBJETO: Aquisição de materiais para substituição da rede 

elétrica da EMEF Senador Pinheiro Machado
VALOR R$: 2.358,10

CONTRATO Nº 014/2021
DATA: 10/02/2021
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais para substituição da rede 

elétrica da EMEF Senador Pinheiro Machado
VALOR R$: 1.426,40

Maioria dos municípios da região terá 
ponto facultativo na segunda-feira

Na próxima segunda e ter-
ça-feira Tenente Portela estará 
sem atendimento nas reparti-
ções públicas. O feriado de car-
naval também vai deixar fecha-
do os órgãos de atuação pública 
de responsabilidade do estado 
e da união. A Federação Brasi-
leira dos Bancos  informou que 
as agências bancárias estarão 
fechadas, voltando a funcionar 
somente na quarta-feira, as 12 

horas, sendo que os clientes 
devem optar pelos aplicativos, 
sites e caixas eletrônicos dessas 
instituições.

 Apesar disso a tendência 
é que, pelo menos em Tenente 
Portela, boa parte do comércio 
esteja funcionando normalmen-
te. Um comunicado da ACI 
direcionado aos seus associa-
dos deixou livre para que cada 
empresa escolha se vai ou não 
trabalhar, uma vez que em 2020 

os atendimentos foram compro-
metidos pela pandemia.

Nos demais municípios da 
Região Celeiro, os únicos que 
não farão ponto facultativo na 
segunda-feira e terão atendi-
mento normal são Humaitá e 
Vista Gaúcha. Os demais 19, 
estarão com as repartições pu-
blicas fechadas tanto na segun-
da, através de decreto de ponto 
facultativo, quanto na terça-fei-
ra, em decorrência do feriado.

Tenente Portela terá ponto facultativo na segunda-feira, mas comércio deverá estar funcionando

FAMURS deixa a critério dos municípios 
decidir sobre retorno das aulas

O presidente da Amuceleiro, 
Luis Carlos Balestrin, prefei-
to de Braga, participou ontem 
de uma reunião na Federação 
dos Municípios do Rio Grande 
do Sul. Entre as pautas foi de-
batido o retorno das aulas pre-
senciais no estado. Os líderes 
municipalistas optaram por não 
dar nenhuma recomendação e 
deixar que os prefeitos, de acor-
do com a realidade local, defi-
nam se vão ou não retornar com 
as aulas no mês de março.

 A volta as aulas no estado 

estão previstas para o dia 8 de 
março, tanto na educação pú-
blica quanto na privada. O go-
vernador do estado chegou a 
receber a sugestão e cogitar a 
possibilidade de obrigar que 
todos os municípios retornem 
com as aulas presenciais, no 
entanto, desistiu, por hora, da 
ideia.

Uma das preocupações é 
com o risco de contágio com 
os professores que ainda não 
foram vacinados. O prefeito de 
Tenente Portela, Rosemar Sala, 

chegou enviar para a Amucelei-
ro um pedido para que a insti-
tuição encabece uma luta para 
que os trabalhadores da educa-
ção sejam vacinados mais cedo.

O próprio governo do estado 
enviou um ofício ao Ministério 
da Saúde afirmando a intenção 
de mudar o cronograma e in-
cluir os professores e funcio-
nários de escolas nos grupos 
prioritários imediatos para a va-
cinação. O Ministério da Saúde 
ainda não se pronunciou sobre 
o assunto.

Prefeitos debateram diversos assuntos, entre eles o retorno das aulas presenciais no estado

Divulgação/Reprodução/Observador Regional

Jalmo Fornari
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Rural

Rural

Ouvi essa história triste em um programa de debates no rádio:
 - Hoje de manhã meu cachorro veio correndo e largou um 

bicho na porta da minha casa, Um gambá. Estava como morto, 
salpicado de sangue, mas ainda respirava. Pensei em chamar a 
polícia ambiental, mas aí lembrei que esse tipo de animal costu-
ma se fingir de morto. Então botei minhas luvas, pus o bichinho 
em um saco plástico, amarrei bem pra não ficar cheiro no meu 
carro, botei o saco no bagageiro e comecei a rodar, rodar, até que 
achei um lugar descampado numa coxilha, longe dali, na beira da 
rodovia. Coloquei as luvas novamente, abri o bagageiro, peguei 
o saquinho e caminhei lavoura adentro uns 50 metros, onde de-
positei o bicho. O saco estava suado pela respiração, o que indica 
que estava vivo, a pesar de não se mexer. Então fiz um furo no 
saquinho pra ele não se sufocar, e voltei pra casa. Acredito que fiz 
certo, né?

 Por instantes tive uma ilusória certeza de que, terminado 
o relato, alguém dentre os outros quatro radialistas iria dizer que 
ficara chocado com a atitude tão errada do homem, que optou por 
abandonar o bichinho ferido, ao invés de socorrê-lo. Na verdade, 
pensei até que pelo menos um deles iria convidar o contador da 
história para irem juntos ao local apanhar o animal e levá-lo ao 
veterinário. Até porque todos os participantes do programa eram 
pessoas formadas em curso superior, incluindo um ex-seminarista 
(que estudou pra padre).

 Que nada. Todos riram fartamente do relato, ainda ca-
çoando em torno do nome do animalzinho (gambá) e sua vulgar 
relação com uma pessoa alcoólatra. Minha costumeira sesta do 
meio dia converteu-se então em uma profunda reflexão sobre a 
maldade humana. Convenci-me de que o egocentrismo, a falta de 
amor e a maldade são a própria essência do ser humano.

 Esse animal vivia em um mato próximo à casa do ho-
mem. Morava com sua família num oco de árvore ou numa toca, 
como nós, que vivemos com nossas famílias nas nossas casas. 
Tinha seu local de beber água e comer frutas. Todos as noites saía 
para isso. Foi caçado pelo cachorro porque se arriscou demais 
procurando comida perto da casa.

 É provável que fosse uma fêmea em amamentação, pois 
esta é a época do crescimento dos filhotes que resultaram do aca-
salamento da primavera. E a necessidade de comer para amamen-
tar fala mais alto que o medo de um predador.

 Por que não chamou a polícia ambiental? Por que não 
levou o animal no veterinário? Aliás, nem precisaria pagar, era 
só pedir doações pelo rádio. Por quê? Porque é preciso ser cruel 
com a Obra da Criação. Assim é a natureza do ser humano. Ao 
invés de socorrer o irmão, o coloca em um saco e leva para longe. 
Longe do socorro médico, longe da comida, longe da água, longe 
da sua família de bichos, longe do olhar de um eventual bom sa-
maritano.

 O bichinho está ferido. O homem sabe disso. Então é 
preciso fazê-lo agonizar em suplício solitário, lá bem longe, es-
condido. Vai ter febre, e sede. Muita sede, por dias a fio. Vai ter 
infecção, e muita dor. Vai ter muita larva de bicheira comendo sua 
carne ainda viva. Até à morte.

 E se for ver, as pessoas do programa de rádio conhecem 
de cor e salteado a parábola do bom samaritano. A história daque-
le camarada que encontrou um estranho ferido e o internou em 
um hospital por sua conta. É. Pagou do seu bolso o tratamento. 
E se for ver mais a fundo, tais pessoas dirão que seguem Jesus 
Cristo, que praticam o cristianismo. Arrisco dizer que o ex-semi-
narista também admira São Francisco, o santo irmão dos animais.

 Meu escrito não é contra esses radialistas, os quais até 
admiro e respeito em vários aspectos. É uma reflexão quase de-
sesperada sobre a vida. Sobre o amor à vida. À nossa e dos outros.

O mau samaritano

Convênio entre município e Emater 
possibilita a construção de 10 açudes 

em Tenente Portela

O prefeito Rosemar Sala e 
o secretário adjunto de Desen-
volvimento Rural, João Benício 
Arruda Flores, estiveram na 
manhã desta quarta-feira, 10, 
visitando a propriedade do agri-
cultor Vanderlei Wisniewski, 
em Alto Alegre. No local está 
sendo construído um açude 
através  do Programa de Apoio 
a Ampliação da Infraestrutura 
Rural. A iniciativa é desenvol-
vida pela Emater/RS – Ascar e 
conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal, formalizado através 
de convênio firmado com a Se-
cretaria de Estado da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 

Rural.
Dirigentes da Emater/RS – 

Ascar também acompanharam 
a visita, entre eles estiveram o 
gerente regional, Carlos Alber-
to Turra; o gerente adjunto, Vito 
Antonio Cembranel; a supervi-
sora microrregional, Rejane 
Carla Gollo Fornari; e o chefe 
do escritório local, José Rubens 
dos Santos.

O programa tem por objeti-
vo reduzir o impacto da estia-
gem e qualificar a infraestrutura 
no campo.  Também visa apoiar 
a construção de estruturas de 
reservação de água para usos 
múltiplos, para a expansão da 
prática da irrigação entre os 
agricultores e pecuaristas alme-

jando estabilidade nas suas pro-
duções frente aos recorrentes 
quadros de estiagens que ocor-
rem no Estado. 

Em Tenente Portela, além 
deste açude, serão construídos 
outros nove. Os beneficiários 
residem nas localidades de Li-
nha Turvo,  Alto Cordeiro de 
Farias, Esquina Grápia,  Burro 
Magro,  Baixo Lajeado Azul,  
Cerro da Barata e Gamelinhas. 
As obras tem o acompanha-
mento do técnico da Emater/
RS – Ascar, Luciano da Silva 
Juris, e a supervisão do enge-
nheiro agrônomo da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural, Gervasio Antonio Kauff-
mann.

Comitiva, liderada pelo prefeito Rosemar Sala e pelo gerente regional Carlos Turra, visitou nesta quarta-feira, 10, 
uma das obras que está sendo feita em Alto Alegre.

Ascom/Tenente Portela

Os primeiros resultados da 
produção animal no quarto tri-
mestre de 2020 mostram que o 
abate de bovinos caiu 10,3%, o 
de suínos aumentou 1,6% e o 
de frangos teve alta de 5,5% em 
relação ao mesmo trimestre de 
2019.

Na comparação com o ter-
ceiro trimestre de 2020, o abate 
de bovinos e suínos caiu 5,8% 
e 4,7%, respectivamente, e o de 
frangos cresceu 2,5%.

A aquisição de leite cru feita 
pelos estabelecimentos que atu-
am sob algum tipo de inspeção 
sanitária (federal, estadual ou 
municipal) foi de 6,71 bilhões 
de litros. O resultado mostra 
um aumento de 0,6% em com-

Abates de bovinos caem no 
último trimestre de 2020

paração ao registrado no quarto 
trimestre de 2019 e um incre-
mento de 4,1% em comparação 
ao terceiro trimestre de 2020.

A produção de ovos de ga-
linha foi de 977 milhões de 

dúzias no quarto trimestre de 
2020, uma queda de 1,5% em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior e uma retração de 
3,4% em comparação ao tercei-
ro trimestre de 2020.

O abate de bovinos caiu 10,3% no último trimestre de 2020
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Convênio com Emater possibilita 
construção de açudes em Portela

Redentora: Professora Eliane 
assume a coordenação da 

Conseme Undime-Amuceleiro

A Secretária Municipal de Educação e Cultura e primeira-dama de Redentora, Eliane Amaral Cos-
ta, assumiu a coordenação do Conselho dos Secretários Municipais de Educação (Conseme/Undime-
-Amuceleiro).

A eleição aconteceu hoje, dia 10 de fevereiro, na sede da Associação dos Municípios da Região 
Celeiro (Amuceleiro), em Três Passos/RS durante a primeira reunião presencial do corrente ano dos 
Secretários Municipais de Educação da Região Celeiro.

Rejane Martins Tossin passou a coordenação da Conseme Undime-Amuceleiro para Eliane. Fran-
cieli Schäffer é a Coordenadora Suplente e Márcia Hanauer, a Secretária.

Também participaram do encontro o Secretário Executivo da Undime, Diego Lutz e a vice-presi-
dente da Undime, Nirlene Boeri.

Acompanharam a Secretária Eliane as professoras Marcia Marques e Daiane Schroeder, da Equipe 
Técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Redentora.

Eliane Amaral Costa foi coordenador o grupo que discute e debate educação em nível regional

Divulgação


