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Leite: "manter restrição ao máximo".
Prefeitos mantêm restrições até dia 31

Compare as diferentes
pandemias e epidemias que
atingiram a humanidade

“Se pararmos como fica?
Prateleiras vazias”

Entidades empresariais
pedem a retomada das
atividades econômicas

Município
estima perdas
de R$ 14 milhões
devido à
estiagem

TEUTÔNIA          

HOB recebe
doação de
quatro
respiradores
mecânicos

TEUTÔNIA          

Três dicas
para seu
empreendimento
neste tempo
de incertezas

POSITIVIDADE          

 ESTADO          

Professores,
estudantes e
famílias contam
com a tecnologia
como aliada

TEUTÔNIA          
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HOB recebe doação
de quatro respiradores mecânicos

TEUTÔNIA          SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO

PALOMA GRIESANG

O  Hospital Ouro Branco
(HOB), de Teutônia, rece-
beu reforço na sua estrutu-
ra para atendimentos de

possíveis casos de Covid-19 que pos-
sam surgir. A casa hospitalar recebeu
a doação de quatro respiradores me-
cânicos. São dois equipamentos doa-
dos pela Sicredi Ouro Branco, um pela
Certel e outro adquirido com recur-
sos do Poder Judiciário de Teutônia,
provenientes da conta de penas alter-
nativas administrada pela Vara de
Execuções Criminais (VEC) local. Os

equipamentos começaram a ser ins-
talados na quarta-feira (25/03).

O HOB contava apenas com dois
respiradores mecânicos, agora são
seis. Até o momento, Teutônia não tem
casos de Covid-19 confirmados, mas
ter os equipamentos é importante para
estar preparado. “serão úteis para ca-
sos críticos que se não conseguir trans-
ferir mantemos aqui, posteriormente
claro que continuam extremamente
úteis para nosso dia a dia como supor-
te no PA, de pacientes clínicos e no
Centro Cirúrgico”, destaca o diretor-
executivo do HOB, André Lagemann.

Ele destaca que o hospital rece-
beu as doações com muita alegria.
“O momento é extremamente deli-
cado e estamos seguindo o Plano de
Contingência estabelecido pela Se-
cretaria Estadual de Saúde, que é
baseado em orientações do Ministé-
rio da Saúde e da OMS”, destaca. Ele
agradeceu a solidariedade das enti-
dades, mas reforçou a importância
do isolamento social. “Solicitando
que todos sigam as orientações das
autoridades. Neste momento o iso-
lamento é a melhor ação a tomar-
mos”, conclui.

Além dos quatro respiradores mecâ-
nicos, a estrutura do HOB também já
está sendo reforçada com um ala exclu-
siva para possíveis casos de Covid-19.
Será uma sala de cuidados semi-inten-
sivos, organizada para oferecer segu-
rança a toda população. É uma estrutura
preventiva, que será usada para ter sala
adicional e garantir o isolamento de
pacientes suspeitos que precisarem de
atendimento no Hospital. O espaço foi
construído por servidores da Prefeitura
Municipal de Teutônia.

REFORÇANDO A
INFRAESTRUTURA

Dois foram doados pela Sicredi Ouro Branco, um pela Certel e outro através de recursos do Poder Judiciário

Primeiro respirador doado foi instalado na quarta-feira (25/03)

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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BRASIL          

Testes serão feitos
apenas em casos graves

DA REDAÇÃO

O  Ministério da Saúde realizou
mudanças no critério para a
realização da testagem a fim de
identificar a presença do Coro-

navírus. Desde esta semana, serão testa-
das pessoas que se encontram em caso
grave de pessoas com suspeita de COVID-
19, além de profissionais de saúde e de
segurança com sintomas respiratórios.
Aos demais casos, a orientação é apenas
de quarentena domiciliar durante 14 dias.

Anteriormente, o teste era realizado em
pessoas que retornavam de viagem ao exte-
rior e apresentavam sintomas. Contudo, dian-
te da definição de transmissão comunitária
(quando não é possível traçar a origem da
infecção) declarada no país o dia 20 de março,
todos são considerados casos suspeitos.

Ainda conforme o Ministério da Saúde,
um novo protocolo está sendo definido para
testar os casos mais leves nos postos de
saúde ou unidades volantes. Nos próximos
três meses, o Ministério da Saúde irá ampli-
ar a Rede Sentinela de Vigilância de Síndro-
me Gripal, com a expectativa de que o
número de estabelecimentos que fazem a
coleta de amostras aumente de 168 para
500 unidades em todos os estados.

De acordo com a Secretaria Estadual de
Saúde, discussões sobre o assunto seguem
em andamento e novas mudanças no proto-
colo de atendimento poderão ser efetivadas
nas próximas semanas, com a chegada ao Rio
Grande do Sul de testes rápidos, anunciados
pelo Ministério da Saúde, ou pela aquisição
de kits para testagem pelo governo gaúcho.

Por hora, o Brasil ainda não possui kits de
testes suficientes para ampliar a testagem.
Por isso, pacientes com diagnóstico de Coro-
navírus - ou qualquer tipo de gripe ou resfri-
ado - com sintomas leves devem se isolar em
casa e tomar medicação voltada aos sintomas.

Conforme o Ministério da Saúde, serão
ampliados para 22,9 milhões a quantidade
de testes que serão distribuídos para diag-
nosticar o Covid-19 no Brasil. Dois tipos
diferentes de testes serão utilizados: um
que detecta o vírus na amostra (RT-PCR) e
outro que verifica a resposta do organismo
ao vírus (teste rápido de sorologia, quando
são verificados os anticorpos). Saiba mais
dos testes no box.

BOA VISTA DO SUL

GRASIELI NABINGER

A Administração Municipal de
Boa Vista do Sul realizou um repas-
se de R$ 95 mil ao Hospital Benefi-
cente São Pedro de Garibaldi. O
auxílio financeiro deve ser destina-
do à aquisição de respiradores
artificiais para o centro de atendi-
mento e tratamento de pacientes
suspeitos ou com diagnóstico de
Coronavírus (Covid-19).

A iniciativa surgiu do Poder
Legislativo do Município. Segundo
a presidente Patrícia Lúcia Bagati-
ni, na sexta-feira (20/03), os vere-
adores entraram em contato com
o prefeito, Aloísio Rissi, para soli-

citar um repasse de algum mon-
tante ao Hospital. O Projeto de Lei
012/2020, encaminhado pelo Po-
der Executivo, foi aprovado na
manhã da terça-feira (24/03) em
sessão em caráter extraordinário
e preventivo, já que os vereadores
mantiveram distância entre si,
seguindo orientações de preven-
ção a Covid-19.

Patrícia utilizou as redes sociais
para fazer o comunicado à popula-
ção e realizar um agradecimento ao
prefeito. Segundo ela, “a saúde da
população está em primeiro lugar.
Juntos vamos vencer esta pandemia.
Fiquem em casa!”, solicitou por fim.

Município repassa R$ 95 mil
ao Hospital de Garibaldi

Hospital Beneficente de Garibaldi atende munícipes boavistenses

DIVULGAÇÃO

RT-PCR (biologia molecular)
Identifica o vírus no período em que está

agindo no organismo. Necessita que o exame
seja realizado em laboratório com uso de
equipamentos. Ele visa diagnosticar casos
graves internados e casos leves em unidades
sentinela para monitoramento da epidemia.
Ao todo, foram adquiridos ou recebidos 14,9
milhões de testes.

Testes rápidos (sorologia)
Verifica a resposta do sistema imunológico

ao vírus. Pode ser feito até mesmo nos postos
de saúde ou unidades volantes. Eles serão
utilizados entre os profissionais de saúde e
segurança. Foram adquiridos ou recebidos
22,9 milhões de testes. Kit de coleta para a realização de testes em pacientes suspeitos

de Coronavírus utilizado no Hospital Ouro Branco

AMPLIAÇÃO DOS TESTES
JÚLIA CAROLINE GEIB
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TEUTÔNIA          COMBATE À COVID-19

Câmara estuda
possibilidade de enviar
recursos para a Saúde

lucas@popularnet.com.br

Camuflagem
É um grupo de técnicas e ou métodos que permi-

tem alguém permanecer “escondido” no ambiente
ao seu redor, isto é, fica parecido com o que está na
volta para não ser notado. Muito usado em guerras e
combates. O Coronavírus usa a tática da camuflagem
para se esconder e se disseminar com velocidade.
Com as notícias centralizadas na onda do Coronaví-
rus, muitos políticos aproveitaram para declarar ca-
lamidade, o que permite contratar profissionais pa-
ra a saúde sem concurso público (só processo sim-
plificado) e comprar com licitações “simplificadas”
ou dispensa de licitação para as áreas atingidas.

Troca-troca
Para não esquecer, temos a janela partidária

em andamento, e há vereadores de Teutônia ana-
lisando ou já efetuando a mudança de partido po-
lítico. Alguns até já assinaram a nova ficha, faltan-
do apenas a consolidação junto ao Cartório Eleito-
ral, que está com atendimento restrito em função
da pandemia. Eloir Rückert deixa o PSDB para in-
gressar no MDB. Aline Röhrig Kohl deixaria o PP
para entrar no Cidadania (antigo PPS). E Juliano
Körner deve sair do PSDB para ingressar no PDT,
embora não haja confirmação. Claudiomir de Sou-
za pretende continuar no PP, dependendo de co-
mo ficará o diretório municipal. Estes atos tam-
bém passam “camuflados” pela onda Coronavírus.

Todos sentiremos
O isolamento social será sentido por todos. Em-

presas faturarão menos e terão dificuldades ou até
fechar. Trabalhadores ficarão com salários achata-
dos ou até sem. Demissões serão inevitáveis. Dimi-
nuição de faturamento ocasiona menos tributos.
Logo, as prefeituras, os estados e o país terão me-
nos dinheiro público. Funcionários públicos e até
os “políticos” sentirão o impacto. Portanto, todos
sentiremos os impactos econômicos e sociais do
Coronavírus. Mas, não podemos só pensar no eco-
nômico. Sem pessoas vivas não poderemos traba-
lhar. É preciso encontrar o equilíbrio da balança.

Paradoxal
Sem vida não há economia.
Sem economia não há vida.

Isolamento
É bacana a família em casa com o isolamento

social. Parecem férias, mas não são! Muitos pais
têm muitas atividades profissionais (home offi-
ce) e outros vão trabalhar, as crianças recebem
afazeres escolares e ainda há as tarefas domésti-
cas para conciliar. Ritmo pode até ser mais fre-
nético do que o habitual. As horas se esgotam e
não há como dar conta de tudo nem organização
que permita acomodar todas demandas. Mas,
como diz o ditado: isolamento não é férias.

RAPIDINHAS:
1) Para camuflar problemas, há os especialis-

tas em apontar para outras direções e assuntos.

PALOMA GRIESANG

D iante da ameaça do
coronavírus, municí-
pios da região têm se
mobilizado para criar

medidas e estruturas para rece-
ber possíveis casos da doença.
Para tudo isso, é preciso contar
com recursos disponíveis para a
saúde. Neste sentido, a união dos
poderes parece ser necessária.
Uma das opções é a destinação
de recursos de sobras da Câmara
de Vereadores para que o Execu-
tivo aplique na Saúde.

Em Teutônia, o presidente do
Legislativo, Cleudori Paniz, a Câ-
mara está avaliando junto com a
contabilidade e o jurídico a possi-
bilidade de sobras para este fim.
“Temos que ver se vai ter alguma
sobra. A ex-presidente já deixou
mais com o Executivo. Ano passa-
do tínhamos R$ 3,4 milhões, esta-
mos trabalhando com R$ 2,8 mi-
lhões e já tinha boa parte compro-
metida com uma ordem de servi-
ço para a etapa final da Câmara
de Vereadores. Então não temos
muito recurso disponível, está
tudo comprometido”, considera.

Ainda assim, ele garante que
está estudando o que pode ser

feito. Quanto a possibilidade de
suspender o contrato da finali-
zação da obra da Câmara para
encaminhar o recurso ao Execu-
tivo, ele reforça que é preciso
analisar com o jurídico. “Esta-
mos levando semana a semana,
talvez na próxima segunda-feira
ou terça-feira, a gente tenha ou-
tra posição. Estamos indo com
calma, estamos fazendo os cál-
culos para ver se ajuda, quem
sabe com um valor pequeno, que
é um respirador, em torno de R$
40 mil, R$ 50 mil, essa é uma
questão que dá para a gente
conseguir. De R$ 80 mil a R$ 100
mil a gente consegue. Estamos
analisando bem, para não botar
os pés pelas mãos”, explica.

REDUÇÃO
DE SALÁRIOS

Paniz aponta outras
medidas que também po-
dem ser uma opção. “Eu
estava pensando em falar
com os vereadores, quem
sabe por 90 dias, a gente
reduzir o nosso salário,
esperando que o Executivo
também faça essa parte, o
prefeito e o vice-prefeito,
e os cargos que dê para
fazer também. Tudo auxi-
lia junto”, pontua.

O presidente reforça
ainda que se está buscando
recursos com deputados. É
o caso de uma emenda do
deputado Danrlei de Deus
Hinterholz (PSD), no valor
de R$ 250 mil que devem
ser destinados à Saúde.
“Estamos trabalhando, es-
tamos pedindo para os co-
legas vereadores ligarem
para os deputados para ver
se conseguem mais algum
recurso”, pontua.

Inclusive há estudo para adiar a finalização da obra do novo prédio da Câmara

CLEODORI PANIZ
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EM MEIO À PANDEMIA

Executivo convoca vereadores para
votar contratação de profissionais para a Saúde

LUCAS LEANDRO BRUNE

O prefeito de Teutônia Jona-
tan Brönstrup convocou a Câma-
ra de Vereadores para uma
sessão extraordinária em regime
de urgência. O objetivo é a análise
do projeto de Lei 038/2020, que
autoriza a contratação de servi-
dores em caráter emergencial e
temporário para a área da Saúde.
A sessão extra será na próxima
segunda-feira (30/03), às 11h30,
no plenário da Câmara.

O pedido de autorização pre-
vê a contratação de 20 técnicos

em enfermagem, quatro enfer-
meiros, quatro médicos 20 horas
semanais e um médico 40 horas
semanais. “As contratações tor-
nam-se necessárias em função da
demanda durante o estado de
Calamidade Pública e a pande-

mia do novo Coronavírus”, expli-
ca o Executivo. As contratações
seguirão o edital de convocação
para processo seletivo simplifi-
cado, com prazo total de 180
dias, podendo ser prorrogado
por igual período.

Quant. Profissional Carga horária Remuneração
1 Médico clínico geral 40 horas/semana R$ 17.540,72
4 Médicos clínico geral 20 horas/semana R$ 8.770,36
4 Enfermeiro 40 horas/semana R$ 5.226,58
20 Técnicos em Enfermagem 20 horas/semana R$ 1.566,50

 CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS
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Incertezas!
Infelizmente, neste momento, não falamos

de uma simples eleição, trata-se do futuro do
mundo, do País, da nossa cidade, de nossas fa-
mílias, da nossa vida e de nossos filhos.

Nunca estivemos diante de tantas dúvidas
e incertezas. Mesmo aqueles que pregam seu
discurso, pró ou contra reclusão, isolamento,
medidas A ou B, com veemência e “total se-
gurança e certezas”, não têm certezas. Tudo
não passam de análises, estudos e, infeliz-
mente, opiniões.

Falo de opiniões porque a ciência é questio-
nada, a estatística é de diversas formas inter-
pretada, resta-nos, segundo minha humilde
leitura, falar aqui de opiniões. Opiniões estas,
algumas, que não mudam quase nada, pois além
do seu pátio, muitos não têm poder de atuação.
Mas há opiniões, e que fique claro, falo de opini-
ões e não de pessoas, que definirão a vida futu-
ra de muitas pessoas.

Falar de opinião é complexo. Formamos uma
opinião sobre algo a partir de informações que
recebemos, que digerimos conforme nossa cul-
tura, conhecimentos, relacionamentos, profis-
sões, condição social, sentimentos diante da
ameaça ou da esperança, ou até mesmo de
utópicas certezas.

Opiniões podem ser consistentes, com base
científica, com provas e evidências, que tendem
a convencer. Opiniões podem ser rasas, superfi-
ciais e emocionais, e mesmo assim convencer
milhares de pessoas. Opiniões podem ter con-
sistência e, de acordo com a forma com que fo-
rem transmitidas - aí entra o poder das
palavras e da comunicação, podem, simples-
mente, não serem ouvidas, e assim insultadas e
descartadas.

Opiniões não faltam. São tantas que ficamos
quase tontos. Mas, as opiniões não superam as
incertezas. Ninguém sabe como será e o que
acontecerá. Mesmo que se tenha centenas de
opiniões, as escolhas presentes determinarão o
futuro. Seguiremos um caminho e não sabere-
mos como teria sido se as escolhas de quem
têm poder tivessem sido diferentes.

E cabe lembrar que opiniões mudam, a todo
momento. Isso é ótimo, mas neste momento,
pode ser o ingrediente que vai empelotar o bo-
lo. Independente da minha opinião ontem, hoje
ou amanhã, precisamos tomar muitas decisões.

Independente da sua opinião, precisamos
todos aprender a lidar com a incerteza, para
não ficarmos doentes antes mesmo da doen-
ça se fazer presente, antes mesmo dela nos
acometer.

Um dos caminhos é exercitar a paciência
para lidar com tantas incertezas, para que
elas não nos tirem a esperança pela maior
certeza que desejamos ter: de que VAI FICAR
TUDO BEM!

Teutônia estima
perdas de
R$ 14 milhões

REGIÃO          ESTIAGEM

Prejuízos na agricultura continuam a aumentar com a falta de chuva.
Entidades estimam perda de 50% da produção do milho safrinha

DANIELA BARONI MARTINS

O  setor da agricultura na
região continua a con-
tabilizar perdas pela
falta de chuvas de for-

ma prolongada. Situação que já
deixa, inclusive, algumas propri-
edades com escassez de água. O
milho safrinha já apresenta per-
das de pelo menos metade da
produção. Teutônia estima uma
perda superior a R$ 14 milhões,
sem contabilizar as culturas de
subsistência. Nesta semana, tanto
Teutônia, quanto Westfália de-
cretaram situação de emergência
pela estiagem.

A presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Teutô-
nia e Westfália (STR), Liane
Brackmann, destaca que havia a
esperança de poder recuperar as
perdas no milho safrinha, porém
isso não está se confirmando.

“Registramos uma perda conside-
rável em função da seca que se
estende desde o ano passado”,
complementa. Dados repassados
pela entidade, mostram que o
milho safra registrou uma perda
de 40%. Já o milho safrinha e a
soja de cerca de 50%.

No início desta semana, o mu-
nicípio de Westfália decretou situ-
ação de emergência pela
estiagem. Teutônia também to-
mou esta medida na tarde desta
quinta-feira (26/03). O decreto
facilita para prorrogação de par-
celas de investimentos e acesso
aos benefícios que podem ser con-
cedidos aos produtores rurais pe-
los governos Federal e Estadual.

O sindicato também está rei-
vindicando um rebate na semen-
te do milho troca-troca. Além de
recursos emergenciais para a
manutenção das propriedades. O

programa de forrageiras (aveia e
azevém) foi liberado pelo Gover-
no do Estado. Por isso, a expecta-
tiva é pela chuva, segundo Liane,
para que os agricultores possam
apostar nas culturas de inverno.
“Estamos em contato com forne-
cedores, uma parte das sementes
já chegou ao sindicato e está sen-
do liberada”, conta ela.

LIANE BRACKMANN

Cultura do milho silagem: redução de 40% na
produtividade, o que representa perda econômica de
R$ 7.651.840,00.

Cultura da soja: redução de 50% na produtividade, o
que representa perda econômica de R$ 1.340.009,00.

Bovinocultura de leite: Durante os meses de novembro
de 2019 a março de 2020, houve redução de 14% no
recolhimento de leite, o que representa perda econômica
de R$ 1.905.750,00.

Cultura do milho grão: redução de 45% na
produtividade, o que representa perda econômica de
R$ 3.303.720,00.

FOTOS: PIXABAY

FOTO: ARQUIVO FP
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COLUNA
da redação

Nota da Diocese de Montenegro
sobre a prevenção ao Coronavírus
Estamos vivendo o Tempo da Quaresma, tempo

de conversão. A Campanha da Fraternidade deste
ano tem como lema: “Viu, sentiu compaixão, cuidou
dele” (Lc 10,33-34). Este versículo do Evangelho se
torna agora também um chamado diante desta pan-
demia do coronavirus.

A Igreja, através de nossa Diocese de Montenegro
também quer orientar pastores e Povo Deus, para pas-
sarmos este momento, cuidando da vida, dom de Deus
e compromisso de todos. Nosso sentimento é de espe-
rança e por isso, fazemos este esforço em sintonia e
colaboração com as autoridades sanitárias.

Diante da pandemia do coronavírus (COVID-19), a
Diocese de Montenegro, seguindo as recomendações
das autoridades sanitárias e de saúde, e vários decretos
municipais orientando a não aglomeração de pesso-
as, DETERMINA para todo o seu território (áreas, paró-
quias e comunidades):

I – SUSPENSÃO, POR TEMPO
INDETERMINADO:

1. Dos encontros de catequese da Iniciação à Vida
Cristã (Batismo, Eucaristia e Crisma);

2. Dos eventos formativos, assistenciais e demais
atividades programadas pelas diversas pastorais, co-
missões e movimentos eclesiais (grupos de oração,
reuniões, cursos, palestras, retiros) em nossos salões
paroquiais e ou outros ambientes;

3. De promoções culturais e sociais (festas, cafés,
chás, almoços, jantares, confraternizações);

4. Das visitas aos doentes e idosos para evitar ris-
cos à saúde deles. Sugere-se, onde for possível, um
telefonema, ou uma mensagem para aquela pessoa
que se encontra em casa.

II – QUANTO À CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA
E DOS DEMAIS SACRAMENTOS:

1. Ficam suspensas todas as missas ordinárias com
fiéis, de 17 de março a 3 de abril. Entretanto, em todas
as paróquias, celebrem os padres, diariamente, a Santa
Missa, de forma privada, em favor do Povo de Deus;

2. Onde for possível, transmitir, ao menos no do-
mingo uma Missa pelas redes sociais, como já é co-
mum em algumas paróquias;

3. A água benta deve ser retirada da entrada das
igrejas;

4. Na impossibilidade de participação presencial,
neste tempo de exceção, a Santa Missa, com a comu-
nhão espiritual, pode ser acessada por meio da tele-
visão, do rádio e da internet, cumprindo, assim, o
preceito dominical;

5. Confissões individuais em espaço aberto;
6. Sejam celebrados somente Batismos de emergência;
7. Sobre matrimônios já agendados, trate-se com

os noivos a respeito da conveniência de sua celebra-
ção pública;

8. Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as
novenas, tríduos e procissões programadas;

9. Sobre as celebrações da Semana Santa e Pás-
coa serão, em tempo oportuno, emitidas orientações
específicas.

III- SOBRE MISSAS DE CORPO PRESENTE E
EXÉQUIAS:

1. Os ministros (padres ou leigos) que se encon-
tram no grupo de risco não os presidam;

2. Nas Celebrações de Exéquias, com profundo
sentimento de compaixão e solidariedade, observem-
se as orientações das autoridades sanitárias locais, e
de modo geral: dois metros de distância entre os pre-
sentes e participação mínima de pessoas no ato;

3. Havendo a possibilidade, que se faça a celebra-
ção ao ar livre.

Queridos irmãos e irmãs, estamos atentos e vigi-
lantes na oração. Esperamos que logo possamos nos
reunir e reorganizar nossas agendas para a nossa
bonita vivência comunitária. Não vamos propagar o
vírus, mas propagar o Evangelho através do cuidado
uns dos outros.

schustereduardo@yahoo.com.br

Recursos para a Saúde
A vereadora Aline Röhrig Kohl (PP) con-

firmou o valor de R$ 500 mil para o Hospital
Ouro Branco, através da emenda do deputado
federal Afonso Hamm (PP). Também infor-
mou que há mais uma emenda do senador Lu-
ís Carlos Heinze (PP) no valor de R$ 200 mil.
“São 700 mil que conseguimos para o Municí-
pio nesse período de investimentos essenciais
à saúde”, afirmou.

O presidente da Câmara, Cleudori Paniz
(PSD), disse em entrevista à Rádio Popular
que obteve emenda de R$ 250 mil do deputa-
do federal Danrlei de Deus Hinterholz (PSD),
também para custeio na Saúde.

1

Halo Solar
Em meio à pandemia do Coronavírus, pa-

ra muitos passou despercebido, mas não para
um leitor atento da Folha Popular, em Teutô-
nia. O Halo Solar pôde ser visto nesta quinta-
feira (26/03). Segundo a Metsul Meteorolo-
gia, o Halo Solar é um fenômeno óptico gera-
do pela refração da luz nas nuvens de cristais
de gelo em altitude.

3

Lajeado estima
160 possíveis infectados

A Vigilância Epidemiológica de Lajeado, setor
vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (Sesa), es-
tima que pelo menos 160 pessoas já possam ter sido
contaminadas com o Coronavírus em Lajeado. Este
número, estimado até as 11h de quinta-feira (26/03),
se baseia em dois dados: na quantidade de atendi-
mentos e orientações feitas pelo setor junto às pesso-
as que tiveram algum tipo de contato com os casos já
confirmados por testes (em especial os grupos que
estiveram no cruzeiro e que retornaram de viagem
ao exterior) e nos relatos de quadros de síndrome
gripal recebidos pela Central de Atendimento 24h.

Este controle do município é feito de forma parale-
la aos testes oficiais fornecidos pelo Estado. Isso ocor-
re porque o Estado disponibiliza testes apenas para
casos graves internados ou para profissionais de saúde
que tenham se contaminado no trabalho. Sem a aplica-
ção de mais testes, não é possível, neste momento, ava-
liar todas as pessoas que seriam consideradas casos
suspeitos. Há a expectativa de recebimento de testes
rápidos pela Univates e também do governo estadual,
mas enquanto isso não ocorre, é preciso fazer um
acompanhamento do grupo de possíveis infectados.

5

Atendimento suspenso
A Junta de Serviço Militar do Município de

Poço das Antas está com seus atendimentos
suspensos por tempo indeterminado, por si-
tuação de calamidade pública, conforme
dispõe decreto nº 2.214 de 20 de março de
2020, sobre medidas de prevenção ao contá-
gio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âm-
bito da Administração Pública. O alistamento
militar online continua, e o prazo se finda em
30 de junho de 2020.

2 Café aos caminhoneiros
Na manhã de ontem (27/03), a Polícia Rodoviá-

ria Federal participou da entrega de café da manhã
para motoristas de caminhões que passavam pela
Unidade Operacional de Lajeado. Tendo em vista a
dificuldade que os condutores de veículos pesados
estão enfrentando para encontrarem estabeleci-
mentos abertos, inúmeras pessoas e entidades es-
tão propondo ações para a entrega de alimento a
esses profissionais.

Por cerca de uma hora, a PRF cedeu policiais e
organizou a atividade de forma que esta fosse reali-
zada sem que gerasse aglomerações e consequente
risco de contágio da Covid-19 aos participantes. Fo-
ram oferecidos sanduíches a 60 caminhoneiros, para
que estes fizessem o consumo em outro local. Para a
próxima semana, outras ações já estão previstas.

A Polícia Rodoviária Federal alerta que qualquer
atividade nesse sentido é bem-vinda, porém precisa
ser informada com antecedência, para que possa ser
analisada e organizada da melhor maneira possível.

4

EDSON JOSÉ SCHONARTH / DIVULGAÇÃO
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Legislativo aprova reposição
salarial do funcionalismo
e suspende trabalhos

IMIGRANTE           CÂMARA

LUCIANA BRUNE

E m sessão realizada a por-
tas fechadas, sem acesso
de público, por precau-
ção para evitar ao máxi-

mo possíveis infecções pelo Coro-
navírus, os vereadores de Imi-
grante votaram quatro projetos na
noite de terça-feira (24/03).

Foi aprovada a reposição sala-
rial do funcionalismo do Executi-
vo (Projeto de Lei 010/2020),
com percentual de 4,01%, índice
este calculado com base na infla-
ção dos últimos 12 meses, levan-
do em conta a média de vários
indicadores econômicos. O Proje-
to de Resolução 002/2020, do

Legislativo de Imigrante, concede
o mesmo benefício à servidora da
Câmara de Vereadores.

Também foi alterado, através
do Projeto de Lei 009/2020, o
valor do nível 01 padrão QE-01
do Quadro Educação Novos, para
o valor de R$ 1.587,38.

Além disso, foi aprovado o
Projeto de Lei 008/2020, que
autoriza o Executivo a auxiliar os
produtores rurais que participa-
ram do Programa Estadual Troca
Troca de Sementes de Milho. O
valor do apoio é de R$ 55,20 por
saca de milho.

Além da aprovação dos quatro
projetos de lei, em sessão coorde-

nada pelo presidente Fabiano
Acadrolli, o Legislativo decidiu
por suspender o expediente até a
normalização da situação de pre-
venção ao coronavírus na região.

Vacinação de rotina é suspensa até 15 de abril

WESTFÁLIA         SAÚDE

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

Seguindo orientação do Minis-
tério da Saúde, a vacinação de roti-
na está suspensa até o dia 15 de
abril (quarta-feira) na Unidade
Básica de Saúde (UBS) de Westfália.
Este período corresponde a primei-
ra fase da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza (gri-
pe), onde o público-alvo correspon-

de a trabalhadores da Saúde e pes-
soas com 60 anos de idade ou mais.

Em razão do Plano de Contin-
gência do Coronavírus (Covid-
19), as vacinas contra a gripe são
realizadas em local ventilado, jun-
to à UBS. Solicita-se que apenas
pessoas necessárias para a aplica-
ção da vacina compareçam à Uni-
dade Básica de Saúde, evitando,

assim, aglomerações. Quando no-
vas doses chegarem, a Saúde in-
forma a população.

Em Westfália, a vacinação con-
tra a Influenza ocorre de segunda
a sexta-feira, das 8 às 11 horas e
das 13 horas às 16h30min. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (51) 3762-4312,
com o Setor de Enfermagem.

Campanha de Vacinação contra a Gripe iniciará na próxima segunda-feira, dia 23 de março

PALOMA DRIEMEYER VALANDRO / DIVULGAÇÃO

Prevenção ao Coronavírus
A Administração Municipal pede que a

comunidade westfaliana redobre os cuidados
e se previna em relação ao Coronavírus (Co-
vid-19). Importante: evitar tocar a boca, nariz
e olhos; higienizar as mãos com frequência,
bem como redobrar a limpeza de corrimões,
maçanetas, cadeiras, mesas e utensílios pes-
soais; utilizar o antebraço para proteção da
boca e nariz em caso de tosse ou espirro; evitar
o chimarrão no trabalho e em grande grupo;
manter os ambientes higienizados e ventilados;
evitar compartilhar objetos pessoais; ir às
Unidades Básicas de Saúde e hospitais apenas
se necessário; evitar locais fechados e com
aglomerações de pessoas. E o mais importan-
te: é momento de FICAR EM CASA. Saia
somente quando necessário e em casos de
extrema urgência.

Acesso restrito na Prefeitura
A circulação de pessoas na Prefeitura de

Westfália está restrita. A medida visa evitar a
contaminação de munícipes e de servidores
públicos e a disseminação do Coronavírus no
Município. No primeiro piso, os atendimentos
acontecem pelas janelas, não permitindo que
o público externo ingresse na Prefeitura. Já
no segundo piso, é permitido apenas o acesso
para casos de extrema urgência. A princípio,
todos os serviços são mantidos. A medida é
válida por tempo indeterminado. Se possível,
ligue: (51) 3762-4553.

Vacinação de rotina
A Secretaria de Saúde informa que, por

determinação federal, até o dia 15 de abril, a
vacinação de rotina está suspensa! Mais infor-
mações pelo telefone (51) 3762-4312, com o
Setor de Enfermagem.

NOTÍCIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL

DE WESTFÁLIA

FABIANO ACADROLLI

LU
CI

A
N
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ANUNCIE SUA MARCA NA
FOLHA POPULAR

AQUI SEMPRE
TEM ESPAÇO
RESERVADO
PARA SUA

MARCA

AQUI SEMPRE
TEM ESPAÇO
RESERVADO
PARA SUA

MARCA
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WESTFÁLIA          ANIVERSÁRIO

Município comemora 24 anos de emancipação
DANIELA BARONI MARTINS

H á 24 anos, a comunidade de
Westfália decidiu pela eman-
cipação, separando-se assim
dos dois municípios-mãe

Teutônia e Imigrante. Por se tratar de
um período diferente, de combate à
propagação do Coronavírus, a progra-
mação comemorativa prevista para o
último final de semana não ocorreu. O
Grupo de Danças Folclóricas Alemãs
Westfälische Tanzgruppe realizaria
uma gincana germânica, que não tem
nova data para ocorrer.

Segundo o prefeito, Otávio Land-
meier, haveria também a visita de um
grupo de danças da Alemanha. “Eles
conseguiram voltar para casa no sába-
do (21/03). Estiveram por aqui por
oito dias, mas devido À questão do
coronavírus, voltaram para Alema-
nha”, explica. Devidos a esta situação,
Landmeier pediu que as famílias fizes-
sem uma reflexão em casa sobre a
emancipação.

“Podemos refletir sobre a nossa
emancipação, as conquistas que o Mu-
nicípio teve nestes 24 anos, cada um na
sua casa. Reconhecer o trabalho da
comissão emancipacionista, que tinha
o objetivo foi deixar um lugar melhor
para os westfalianos viverem”, comenta
o prefeito. Ele destacou que houve
avanços em diversas áreas.

Lembrou da construção do comple-
xo escolar no centro do Município, do
centro administrativo, parque de even-
tos, pavimentações, posto de saúde,
entre outros. “Todos os serviços fica-
ram mais perto da população”, acres-
centa Landmeier. Porém, os desafios
continuam para o futuro.

O prefeito ressalta que a área do
município é restrita, fator que pode

limitar as atividades. “Mesmo assim,
Westfália está bem encaminhada. Pre-
cisamos buscar alternativas, principal-
mente para o setor primário, para que
os agricultores tenham uma rentabili-
dade boa em uma área pequena. Hoje,
conseguimos isto com a avicultura de
corte”, pondera.

As repartições públicas de Westfá-
lia não tiveram expediente nesta
terça-feira (24/03), por motivo de
feriado alusivo ao aniversário de 24
anos de emancipação política do Mu-
nicípio. Na quarta-feira (25/03), as
atividades voltaram ao normal, porém
com restrição à circulação de pessoas
na Prefeitura Municipal, tendo em
vista proteger munícipes e servidores
contra o Coronavírus (Covid-19).

Por mais que as repartições pú-
blicas municipais estiveram fecha-
das, o recolhimento de lixo não
sofreu alterações por ser executado
por empresa terceirizada.

Para casos de urgência e
emergência, os munícipes devem
contatar os telefones de plantão:
(51) 9 9733-5305, para a Saúde,
e (51) 9 9984-2343, para a Agri-
cultura.

FERIADO MUNICIPAL

Elimar Kalkmann (e), Íria Ahlert Kalkmann, Maiquel Henrique
Kalkmann, Selita Ahlert e Helmuth Ahlert

ARQUIVO PESSOAL

Uma das principais atividades eco-
nômicas do Município é a agricultura.
Tanto que a população rural é maior do
que a urbana. O setor sempre contri-
buiu para o crescimento da cidade,
principalmente com a suinocultura,
produção de leite e avicultura. Um des-
ses exemplos é a família Kalkmann, que
mora em Linha Paissandu. Segundo
Maiquel Henrique Kalkmann, 27 anos,
além dele, também trabalha na propri-
edade seus pais (Elimar Kalkmann, 52
anos; e Íria Ahlert Kalkmann, 51 anos),
além dos avós maternos (Helmuth Ah-
lert, 77 anos; e Selita Ahlert, 73 anos).

Eles trabalham com a avicultura, produ-
zindo cerca de 4,5 mil aves por lote, e
também bovinocultura de leite, com a pro-
dução de cerca de 350 litros ao dia. “A
tecnologia é essencial para a diversificação
e crescimento da propriedade, com ela
facilitamos a mão de obra e reduzimos o
esforço braçal”, comenta Maiquel.

Ele ressalta que percebe o crescimen-
to do Município por um conjunto de
aspectos, envolvendo desde serviços até
o surgimento de novas empresas. “Ve-
mos pelo incentivo às propriedades, na
parte da saúde onde somos bem atendi-
dos e pelo crescimento empresarial e
industrial no município”, completa.

AGRICULTURA
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POÇO DA ANTAS          CÂMARA DE VEREADORES

Município fará contrato
com empresa para cremação

Seis projetos de lei aprovados
A Câmara de Vereadores de Poço das Antas

realizou sessão ordinária na segunda-feira
(23/03). Foram aprovados seis projetos de lei
do Executivo, todos por unanimidade, com a
ausência do vereador Marcos Antônio Beuren
(PDT) afastado por questões de saúde. Confira
as matéria que deram entrada na pauta de
votação.

Projeto de Lei nº 012/2020 – Substitutivo,
de autoria do Executivo, autoriza custear des-
pesas com a manutenção de redes de abaste-
cimento de água.

Projeto de Lei nº 013/2020, de autoria do
Executivo, autoriza o Poder Executivo a firmar
contrato com entidade privada para realização
de cremação de cadáveres.

Projeto de Lei nº 014/2020, de autoria do
Executivo, autoriza a firmar Termo entre a Mitra
da Diocese de Montenegro e o Município de
Poço das Antas, para o uso de um espaço de
terra para a implantação de uma academia ao
ar livre na comunidade Boa Vista – Mãe de Deus.

Projeto de Lei 015/2020, de autoria do
Executivo, dispõe sobre a cobrança de Contri-
buição de Melhoria na execução de obra públi-
ca de pavimentação asfáltica em CBUQ nas
Ruas Vicente Knob e Roberto Herbert.

Projeto de Lei 016/2020, de autoria do
Executivo, autoriza o Executivo a arcar com
despesas alusivas as comemorações do 32º
Aniversário do Município. Os gastos não pode-
rão exceder o valor de R$ 33 mil.

Projeto de Lei nº 017/2020, de autoria do
Executivo, autoriza a instituição de campanha
de estímulo ao aumento da arrecadação de
receita no Município, para o exercício de 2020.

A próxima sessão ordinária da Câmara de
Poço das Antas ocorre no dia 06 de abril, a
partir das 18h45, no plenário da Câmara.

NOTÍCIAS DA CÂMARA
DE VEREADORES

DE POÇO DAS ANTAS

Vacinação contra gripe
A Campanha de Vacinação contra a gripe

acontece do dia 23/03/2020 ao dia 22/05/2020.
Neste ano a estratégia será realizada considerando
momentos específicos, com a distribuição dos
grupos prioritários por etapas e datas para início
da vacinação. Na 1ª fase, do dia 23/03/2020 ao dia
15/04/2020, a vacina é para o grupo de idosos. A
Secretaria de Saúde implementou a vacinação
domiciliar. Pessoas com 60 anos ou mais recebe-
rão a imunização na própria residência.A medida
está sendo tomada para evitar que idosos façam
aglomeração no posto de saúde. A Secretaria da
Saúde esclarece, no entanto, que a vacina dispo-
nibilizada não é contra o COVID-19, mas sim para
outras gripes. Também será possível fazer a vacina
no Posto de Saúde, mas evite aglomerações.

Aulas suspensas
A partir do dia 23 de março, próxima segunda-

feira, o Centro Municipal de Educação Infantil
Poçoantense e a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Leo Pedro Schneider estarão fecha-
dos pelo período de 14 dias, retornando dia 06 de
abril de 2020, podendo ser esse prazo prorrogado
conforme avaliação dos órgãos competentes. Trata-
se de uma medida de prevenção em conformidade
com as orientações nacionais e estaduais de saúde
e de acordo com o Decreto Municipal Nº 2.211 de
17 de março de 2020, de prevenção ao Coronavírus
(COVID-19). Posteriormente será informado como
serão recuperados os dias sem aula, novas medi-
das pedagógicas poderão ser tomadas.

NOTÍCIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL

DE POÇO DAS ANTAS

PALOMA GRIESANG

A  Câmara de Vereado-
res de Poço das Antas
realizou sessão ordi-
nária nesta segunda-

feira (23/03). Seguindo as reco-
mendações e determinações pa-
ra contenção do novo coronaví-
rus, a sessão ocorreu com restri-
ções ao público, tendo a presen-
ça apenas de vereadores e ser-
vidores. Os vereadores respei-
taram também as medidas de
distanciamento, ficando um
pouco mais longe um do outro
do que de costume. A sessão
também não teve tribuna e lei-
tura da ata, seguindo as medi-
das de prevenção.

Em pauta, seis projetos que
foram aprovados por unanimida-
de, com ausência do vereador
Marcos Antônio Beuren (PDT),
ainda afastado por questões de
saúde. Entre os projetos, o que
autoriza o Município a firmar
contrato com uma empresa de

cremação. Esta foi a alternativa
encontrada para uma questão que
há tempos era debatida na comu-
nidade e na própria Câmara: a
possibilidade de um cemitério
municipal.

A preocupação era ter um
local para sepultamento de mu-
nícipes que não tivessem vínculo
com algum cemitério ou entida-
de religiosa. As possibilidades
eram a implantação de um cemi-
tério municipal ou parceria com
cemitérios com túmulos, porém,
estas opções tiveram questões
ambientais como entrave. Assim,
a melhor alternativa encontrada
foi a contratação de empresa
para realizar cremação.

INVESTIMENTOS NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Outro projeto aprovado foi
o que autoriza o Município a
custear despesas com a manu-

tenção de redes de abasteci-
mento de água de entidades. O
investimento será na aquisição
de dois reservatórios d’água e
canos, para o fornecimento de
água para as localidades de
Santa Inês e Boa Vista. O valor
a ser gasto pelo Município será
de R$ 12.905,00, para a Associ-
ação da Água de Santa Inês e de
R$ 5.572,00 para a Associação
da Água de Boa Vista.

Durante a sessão, os vereadores mantiveram uma distância de segurança

MARIANA KERBER / DIVULGAÇÃO

INDICAÇÃO
Foi votada e aprovada ainda

uma indicação da vereadora
Célia Lurdes Koerbes (MDB),
que pede a verificação de placas
de sinalização no município.
Pois algumas encontram-se caí-
das. Também a solicita a roçada
de ruas, principalmente em di-
reção a Boa Vista.
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Na Educação Infantil e nos Anos Ini-
ciais, diariamente no horário de aula, os
professores, com suporte do setor de
Tecnologia da Informação do colégio,
utilizam aplicativo do CT para compar-
tilhamento de atividades, baseado no
conteúdo previsto para trabalho em sala
de aula. “Trata-se de um plano por dia
feito pelos professores, estruturado pa-
ra cada um dos níveis de ensino”, explica
a coordenadora geral, Andrea Wallauer.

Nos Anos Finais, Ensino Médio e
Educação Profissional, os professores
utilizam a plataforma do Google Class-

room, um sistema de gerenciamento de
conteúdo para colégios que procuram
simplificar a criação, a distribuição e a
avaliação de trabalhos. “Diariamente
são postadas atividades, desde fóruns,
vídeo-aulas, apostilas e outras ações de
interação online, como videoconferên-
cias e contato virtual entre professores
e estudantes”, acrescenta Andrea.

Ferramentas do Google for Educa-
tion também possibilitam trabalhos
em grupo, caso esteja previsto nas
tarefas preparadas pelos professores,
permitindo a interação e as alterações
de arquivos em tempo real.

TEUTÔNIA           EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS

Professores, estudantes e famílias
contam com a tecnologia como aliada

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

T odos temos aprendido muito
com o que vivemos atual-
mente. Na educação, esse
cenário também possui in-

terferência direta para as instituições
de ensino, professores, funcionários e,
especialmente, as famílias. Felizmen-
te, a tecnologia surge como grande
aliada para que todos enfrentemos o
Coronavírus sem nos expormos, nesse
momento, à interação social física.

O Colégio Teutônia, seguindo as
orientações dos órgãos competentes e
diante das questões de saúde pública,
adotou o ensino domiciliar para esse
período de combate e defesa à pande-
mia mundial do Covid-19. Atendendo
orientação do Conselho Estadual de
Educação que normatiza e autoriza
essa modalidade de ensino, o colégio
pode pôr em prática a qualificação do
seu quadro de professores e o treina-
mento prático realizado com seus es-
tudantes, além de usufruir de toda
tecnologia da qual dispõe a partir das
possibilidades da plataforma do Google
for Education (Google para Educação),
uma série de ferramentas de comuni-
cação acessíveis a qualquer momento
e por meio de qualquer dispositivo, que
potencializam a relação entre colégio,
estudantes e comunidade escolar.

“Neste momento, essa condição faz
a diferença, é a melhor opção, a mais
assertiva. A modalidade domiciliar é
organizada pelo professor da turma
para a turma, pensada para aquele
grupo com todas as suas especificida-
des e respeitadas as diretrizes legais”,
destaca o diretor do CT, Jonas Rückert,
valorizando os investimentos autori-
zados pela mantenedora Fundação
Agrícola Teutônia (FAT) e o aporte
financeiro da Associação de Pais e
Professores (APP) nas novas tecnolo-
gias da Sala Google, inaugurada no
início do ano letivo de 2018.

Modalidade de ensino domiciliar tem contribuído para o aprendizado neste período de reclusão e isolamento social

PROFESSORES DISPONÍVEIS,
ESTUDANTES DEDICADOS

“Nestes últimos dias, tenho acorda-
do um pouco mais tarde que o normal,
já estão postadas atividades para serem
realizadas. Procuro estudar primeiro o
conteúdo passado e depois realizar os
trabalhos, tudo no período da manhã,
como se estivesse na escola. Tenho feito
atividades do livro das matérias, olhado
vídeo-aulas sobre o assunto e também
realizado trabalhos específicos, alguns
de revisão e outros de conteúdos no-
vos”, comenta Fernanda Allebrandt
Werlang (15), estudante da 1ª série do
Ensino Médio do Colégio Teutônia.

A jovem elogia a dedicação dos
professores. “Têm se mostrado muito
disponíveis, estão sempre tirando nos-
sas dúvidas e desenvolvendo métodos
diferentes para apresentar o conteúdo,
o que acaba sendo muito bom, pois
facilita a compreensão e faz com que
as aulas online não sejam dificultadas.”

Inserida nesse mundo tecnológico,
Fernanda avalia como positivo o uso das
ferramentas disponibilizadas pelo CT.
“As tecnologias são um facilitador no
processo de aprendizagem. Apesar de
não termos contato direto com os profes-
sores e isso dificulte um pouco a comuni-
cação, acabou também por ser uma
forma de fazer com que desenvolvamos
mais nossa autonomia, e isso pode ser
muito bom para experiências futuras.”

As muitas fontes de distração exigem
disciplina, mas não impedem a evolução
da estudante. “A falta de organização
pode atrapalhar. No começo foi difícil
manter o foco, ficava mexendo no celular
e me dispersava. Mas agora estou me
distanciando de coisas que podem me
distrair até que termine as tarefas, sem
esquecer do intervalo entre elas, para
não sobrecarregar e conseguir me dedi-
car mais a cada uma”, conclui Fernanda.

ROTINA

FUTURO
Já dizia a música de Lulu Santos:

“...nada do que foi será de novo do jeito
que já foi um dia!”. De fato, essa é a
realidade, que apresenta um novo cená-
rio educacional e uma nova perspectiva
de futuro. “A humanidade é uma espécie
evolutiva. Também na educação resig-
nificaremos conceitos e contextos. Te-
mos que seguir, responsavelmente,
cada qual fazendo o que lhe cabe.

A pandemia passará, é uma ques-
tão de dias para mais ou para menos.
Vamos usar esse tempo para nos de-
dicarmos às atividades domiciliares
com qualidade, entendendo que estão
contempladas pela normativa como
dias letivos. Dias melhores virão”,
desenha Rückert, ponderando que
pela própria natureza da instituição
escola e pelo Projeto Pedagógico do
Colégio Teutônia, “toda efervescência
da vida escolar, do cotidiano, das
relações não podem ser substituídas”.

Fernanda Allebrandt Werlang está
na 1ª série do Ensino Médio e tem se
policiado contra as distrações para
seguir com os estudos em casa:
“desenvolvemos autonomia”

 Família Vier montou seu “QG” na garagem, o carro ficou na rua:
 “caminhar lado a lado em prol da educação dos nossos filhos”

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL / DIVULGAÇÃO COLÉGIO TEUTÔNIA

COOPERAÇÃO EM CASA
“O resultado disso tudo, sem dúvi-

da, é a união, o caminhar lado a lado
em prol da educação dos nossos fi-
lhos. O Colégio Teutônia está à frente
nesse processo, já no ano passado
começamos a usar o aplicativo e,
hoje, essa ferramenta está dando
todo o direcionamento e mantendo
vivo esse vínculo de estudante e co-
légio. Está sendo um aprendizado
muito grande para todos.” O depoi-
mento é dos pais do Teodoro (9) e do
Francisco (5), a empresária Clarice
Ribeiro Vier (43) e o servidor público
estadual Luís Fernando Vier (44).

Residentes em Teutônia, o mais
“velho” está no 4º ano e o “pequeno”
na Educação Infantil Nível V. “Num
primeiro momento vimos a necessida-
de de fazer uma explicação bem deta-
lhada para eles, para que tivessem a
informação clara do que está aconte-
cendo. A partir dessa compreensão,
tivemos muita cooperação e monta-
mos um novo cronograma para o nos-
so dia a dia, processo que foi bem
participativo”, comenta Clarice.

No que se refere à rotina escolar, a
mãe explica que as atividades se con-
centram no turno da manhã. “Das 8h às
11h30min é com dedicação exclusiva
às atividades que o colégio propõe e
encaminha pelo aplicativo. Nos primei-
ros dias, a dificuldade foi até compreen-
dermos o que a atividade pedia. No
momento em que meu filho viu que eu
estava com dúvidas, que não estava
conseguindo orientá-lo, pediu para ler
e compreendeu a tarefa. Pegou o cader-
no e fez tudo. Isso foi muito legal, nos
tranquiliza saber que a professora está
mandando pelo aplicativo um formato
de aula que eles já consolidaram em
sala de aula, mantendo a linguagem e o
formato”, parabeniza Clarice.
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ESTADO          COMBATE AO CORONAVÍRUS

JÚLIA CAROLINE GEIB

N a manhã desta sexta-feira
(27/03), o governador do
Rio Grande do Sul Eduardo
Leite (PSDB) realizou uma

reunião com o presidente da Federa-
ção das Associações de Municípios do
Rio Grande do Sul (Famurs) e outros
27 presidentes de associações regio-
nais de municípios. O objetivo foi
alinhar ações de enfrentamento ao
Coronavírus, informar sobre as medi-
das do governo em relação ao fortale-
cimento da rede pública de saúde e
ouvir as impressões e demandas dos
prefeitos em relação à pandemia.

Na tarde do mesmo dia, o governa-
dor realizou uma live nas redes soci-
ais em que comentou os temas deba-
tidos. Além de falar sobre medidas de
abastecimento do setor da saúde (im-
plantação de leitos em UTIs, de equi-
pamentos, distribuição dos Equipa-
mentos de Segurança Individual
(EPIs) e outros), uma pauta que gerou
debate foi a restrição do convívio
social e a pressão que os governantes
já sofrem devido ao futuro cenário
econômico. Foi falado em buscar “uni-
formidade dos procedimentos na pre-
venção, por meio de decretos de res-
trição de atividades no estado. A posi-
ção do governo do Estado é que deve-
mos manter a restrição ao máximo. As
pessoas devem permanecer em casa
o tanto quanto for possível”, ressalta.

O governador afirmou que nos
próximos dias serão feitas novas ava-
liações do comportamento do vírus
para se definir pela manutenção das
normas ou então pelo estabelecimen-
to de alterações a partir de 7 de abril.

Em sua fala, Leite enalteceu que os
decretos estaduais não podem contra-
riar o que dizem os decretos federais,
bem como os municipais não contra-
riam os estaduais. Contudo, pode ha-
ver especificações que delimitem de
que forma lugares e setores não res-
tritos podem realizar suas atividades.
“Existe um decreto federal que esta-
belece a forma da restrição e quais são
os serviços essenciais que não podem
fechar. Foi com base nesse decreto
federal que fizemos uma atualização
do decreto estadual”.

No que se refere à instância muni-
cipal, o governador solicitou respon-
sabilidade por parte dos prefeitos,
que diante da realidade de cada regi-
ão, mesmo que vigorem seus decre-
tos, “mantém-se a obrigatoriedade de
observância do decreto estadual”. No
decreto federal fica estabelecido que

templos e atividades religiosas são
serviços essenciais e não serão veda-
dos; mesmo assim, a IECLB decidiu
manter a restrição. “Então, nós não
podemos fechar templos, mas estabe-
lecemos no nosso decreto uma norma
que deve ser observada: não pode
reunir mais de 25% da capacidade
que o templo tem de pessoas”. Outros
estabelecimentos que seguem abertos
são as agências bancárias e lotéricas.

No estado, empresários e demais
pessoas se manifestam contrárias à
quarentena devido à estagnação eco-
nômica prevista. Segundo Leite, é
compreensível a angústia por parte
dos setores e a ansiedade por parte
dos empresários, “mas não podemos
tomar decisões com base nisso, tem
que ser com base na ciência”. Confor-
me ele, foi observado no mundo intei-
ro a cautela médica ditando as provi-
dências em relação às restrições.

O governador explicou que, da
mesma forma que o Estado não fe-
chou todos os comércios, ele não deve
retomar tudo de uma só vez devido ao
impacto econômico. Ademais, ele res-
salta que o governo federal está anun-
ciando algumas medidas e o Congres-
so ajudou muito, ampliando medidas
para reduzir o impacto econômico,
principalmente para autônomos, com
garantias de pagamento de salários e
auxílios. “O governo do Estado está
anunciando suas providências que
deverão ser adotadas”, finaliza.

O governador anunciou que foi
formado um comitê de dados com
comitês específicos, um conselho de
crise com a sociedade civil. Ele integra
universidades, a Famurs, entidades,
outros poderes, entidades represen-
tativas de setores econômicos para
tratar temas ligados à crise do Coro-
navírus. “Um dos comitês é o de análi-
se de dados, para que a partir dele,
possamos tomar decisões a partir de
evidências. Convidamos a Ufpel para
coordenar esse trabalho de fazer a
pesquisa por amostragem”, explica.

Conforme o governador Eduardo
Leite, estão sendo feitos exames em
pessoas que têm sintomas. “Queremos
fazer um trabalho por amostragem

“Devemos manter a
restrição ao máximo”,
afirma Leite

E A ECONOMIA?

TRABALHO
INOVADOR NO MUNDO

sequencial, semanalmente sendo feitas
coletas para podermos acompanhar na
população a partir do perfil em que se
enquadra, respeitando o percentual de
homens e mulheres, de faixa etária, de
nível social, de região do Estado, para
podermos perceber a evolução da dis-
seminação entre todos, não apenas
fazendo exames na população que está
com sintomas como também na popu-
lação assintomática”, desenvolve ele.
“Temos a expectativa de um trabalho
inovador no mundo, inédito, que vai
nos ajudar a entender a evolução e a
forma como se dá a disseminação do
vírus na população gaúcha, o que vai
subsidiar também as tomadas de deci-
sões do Governo do Estado", finaliza. Governador Eduardo Leite

FELIPE DALLA VALLE / DIVULGAÇÃO
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VALE DO TAQUARI          DECISÃO DA AMVAT

Prefeitos decidem pela
manutenção das restrições

Queridos amigos! E o 28 de março chegou
novamente. Um ano bem difícil para nossa família,
quando a companhia de todos vocês foi de um
valor gigantesco. Somos imensamente gratos
pelas palavras de conforto, pelo carinho da
amizade, pela mão estendida, pelo abraço, pelo
super apoio daqueles que estiveram ao nosso lado
nos fortalecendo e tornando a nossa caminhada
mais leve nestes últimos 12 meses.

Amado Egon, um ano de saudades do
esposo, pai, avô, amigo, companheiro, da nossa
referência, da nossa inspiração, do nosso exemplo
de propósito, de missão, de vida.

Muitas coisas mudaram neste ano e a nossa
gratidão pelo que fizeste por todos nós se fortalece
a cada novo dia.

Termos tido a felicidade de fazer parte da tua
linda jornada, foi certamente o maior presente que
a vida nos proporcionou. Muito aprendemos na tua
companhia e seguimos firmes comprometidos,
honrando o teu legado.

Agradecidos, sim, somos muito agradecidos
por continuares tão vivo nas nossas vidas.

Somos muito gratos por continuares nos
protegendo e guiando nossos passos.

E é infinita a nossa gratidão pelo maior dos
ensinamentos que deixaste e que orienta e
ilumina o nosso caminhar: “o que se leva desta
vida é a vida que se leva”.

Recebe o carinho daqueles que te amarão
eternamente, Beatriz, Leandro, Kauê, Lorenzo,
Shirley, Mirno, Adolfo e Bruno.

DANIELA BARONI MARTINS

A  Associação dos Municípios do Vale do
Taquari (Amvat) realizou reunião na tar-
de desta sexta-feira (27/03), no saguão
da Prefeitura de Teutônia. A intenção foi

discutir e alinhar ações a partir dos decretos federal
e estadual de combate ao Coronavírus. Os prefeitos
definiram que não haverá grandes alterações do
que já está definido.

No que se refere às aulas, os prefeitos dos 36
municípios do Vale aguardarão o retorno da rede
estadual, para também retomarem as atividades
escolares municipais. Além disso, todos concorda-
ram em manter os decretos municipais até o dia 31
de março, inclusive o fechamento do comércio.
Depois disso, a situação será novamente reavaliada
pelos executivos municipais.

O presidente da Amvat, prefeito de Nova Bréscia
Marcos Martini, divulgou em nota, reforçando que
todos os municípios do Vale do Taquari têm feito
todos os esforços para o combate ao Coronavírus e
reiterando o pedido a toda a população, principal-
mente os idosos com mais de 60 anos e de grupos
de risco, que permaneçam em suas residências, pois
esta é a melhor forma de prevenção.

Prefeitos do Vale do Taquari estiveram reunidos em Teutônia na tarde de ontem.
Decidiram manter as restrições até dia 31, quando farão nova avaliação

DANIELA BARONI MARTINS

BRASIL          NA CÂMARA E NO GOVERNO FEDERAL

Medidas econômicas visam reduzir impacto da crise
PALOMA GRIESANG

Na intenção de diminuir o im-
pacto econômico e garantir a pro-
teção social, duas medidas foram
tomadas pela Câmara dos Depu-
tados e Governo Federal. Na Câ-
mara, na quinta-feira (26/03), foi
aprovado um auxílio emergencial
por três meses, no valor de R$
600 para trabalhadores infor-
mais. Mulheres chefe de família
receberão R$ 1,2 mil. A proposta
original do Governo Federal era
de R$ 200, mas a partir de articu-
lações entre os deputados se che-
gou ao valor de R$ 600, que foi
aprovado por unanimidade. O
projeto ainda precisa ser aprova-
do no Senado e sancionado pelo
presidente Jair Bolsonaro.

A medida ainda não tem data
para entrar em vigor. Poderão rece-
ber trabalhadores informais, desem-
pregados e MEIs. Apenas duas
pessoas de uma mesma família po-
derão receber o recurso. Não podem
receber quem tem benefício previ-
denciário ou assistencial, seguro-
desemprego ou outro programa de
transferência de renda federal que
não seja o Bolsa Família. Ainda não
está definido como será a requisição
do benefício. A estimativa é que a
medida injete R$ 5 bilhões por mês
na economia, ou seja, cerca de R$ 15
bilhões nos três meses. Segundo o

projeto, o auxílio emergencial será
pago por bancos públicos federais
por meio de uma conta do tipo pou-
pança social digital.

Na sexta-feira (27/03), o Go-
verno Federal anunciou uma li-
nha de crédito emergencial para
financiar salários de pequenas e
médias empresas pelo período de
dois meses. O anúncio foi feito
pelo presidente Jair Bolsonaro e
pelo presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto. Serão
disponibilizados R$ 20 milhões

por mês, ou seja, R$ 40 milhões
nos dois meses.

O dinheiro financiará, no
máximo, dois salários-mínimos
por trabalhador. O financiamento
estará disponível para empresas
com faturamento entre R$ 360
mil e R$ 10 milhões por ano, e é
exclusivamente para pagamentos
de salários. A empresa terá seis
meses de carência e 36 meses
para pagar o empréstimo, os ju-
ros serão de 3,75% ao ano. Se as
empresas optarem por esta linha
de crédito, não poderão demitir
funcionários por dois meses.

De acordo com o presidente,
a expectativa é que 1,4 milhão de
pequenas e médias empresas do
país sejam beneficiadas, totali-
zando 12,2 milhões de pessoas.

FINANCIAMENTO
DE SALÁRIOS
PARA PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS

Na Câmara, deputados aprovaram auxílio
para trabalhadores informais

MICHEL JESUS / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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ESTADO          PRESSÃO PELO RETORNO

Entidades empresariais pedem a
retomada das atividades econômicas

TEUTÔNIA          REFLEXOS DA CRISE

Impactos econômicos
preocupam
o setor calçadista

PALOMA GRIESANG

Além dos impacto na saúde, a pandemia do
coronavírus traz também preocupação para a
economia. As indústrias que não fazem parte
dos serviços essenciais estão fechadas, e a falta
de perspectiva sobre a retomada dos trabalhos
causa preocupação. Em Teutônia, uma parcela
considerável da população depende das empre-
sas calçadistas, e o setor já sente os impactos da
crise. “Nessa situação todos estão perdendo,
não há uma pessoa que vai ter algum lucro,
algum ganho. É uma sequência de perdas imen-
suráveis na economia”, avalia o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Calçadistas e de Vestuário de Teutônia (Sitical-
te), Roberto Müller.

Müller destaca que o setor vinha em um bom
momento, de crescimento, sobretudo pela alta
de pedidos pelo Dia das Mães. “Com isto, agora,
certamente teremos um impacto enorme, em
que as lojas não vão querer sapato. Até porque
ninguém vai comprar. E as empresas tiveram
que parar de uma hora para outra a sua produ-
ção, e não sabemos até quando elas terão que
ficar paradas”, aponta. Ele destaca ainda que,
mesmo com a retomada, ainda não se sabe
quantos pedidos podem ser cancelados.

Diante disso, o presidente destaca que vá-
rias situações estão sendo acompanhadas. Na
sexta-feira, diversos encontros foram feitos
com empresas menores para avaliar o que pode
ser feito. “Na oportunidade, não chegamos a
nenhuma conclusão. Até porque estava tudo
muito recente e haveria uma perspectiva de
alguma Medida Provisória por parte do Gover-
no Federal”, destaca.

Ele fala também sobre a linha emergencial
para financiamento de salários anunciada nesta
sexta-feira (27/03) pelo Governo Federal. “É
lamentável uma medida dessas que não vai
atingir de fato o trabalhador. Estávamos ainda
esperançosos de que houvesse uma Medida
Provisória um pouquinho mais real ao que
precisamos e nos deparamos com uma coisa
que estamos decepcionados. Não vai resolver a
vida do nosso setor de calçados, vestuário e
malharia”, opina.

Paralisação de atividades e cancelamento de
pedidos devem atingir um dos principais
setores da economia de Teutônia

PAULO SÉRGIO ROSA / DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

D iversas entidades re-
presentativas, sobre-
tudo do setor empre-
sarial, iniciaram um

movimento para pedir a retoma-
da das atividades econômicas no
estado. O foco está na preserva-
ção de empregos, na geração de
renda e no abastecimento de
itens essenciais à população.

Na quarta-feira (25/03), a
Federação de Entidades Empre-
sariais do Rio Grande do Sul
(Federasul) emitiu nota em que
defende um plano de retomada
de atividades a partir de abril.
No texto, a entidade se mostra
preocupada com a parada de
atividades econômicas e risco
de colapso das atividades essen-
ciais. “Muitos brasileiros estão
sem fonte de renda e outros
tantos estão com suas ativida-
des inviabilizadas. A necessária
arrecadação para atender de-
manda emergencial de saúde
pública vai derreter e teremos
que lidar com servidores sem
salários no auge na crise. A safra
precisa ser colhida e a comida
precisa chegar para os brasilei-
ros, os equipamentos médicos
precisam estar funcionando pa-
ra atender os pacientes. Nosso
objetivo é salvar vidas!”, afirma.

A entidade defende que é pre-
ciso repensar estratégias de atu-
ação antes que os recursos se
esgotem, “antes que a falta do
básico provoque perdas ainda
maiores de vidas humanas”. As-
sim, a sugestão é um plano de
retomadas das atividades a partir
da primeira semana de abril. A
estratégia defendida é a do isola-
mento vertical, em que apenas as
pessoas de grupo de risco ficam
isoladas. “Manter os idosos e gru-
po de risco em isolamento, cum-
prir as orientações dos cuidados
individuais, evitar aglomeração
de pessoas e inclusive alternar
horários de início e término de
expediente para evitar lotação no
transporte público”, pontua.

Na quinta-feira (26/03), a
Federação do Comércio de Bens
e de Serviços do Estado do Rio
Grande do Sul (Fecomércio-RS),
junto com a Federação das In-
dústrias do Estado do Rio Gran-
de do Sul (FIERGS) e a Federação
da Agricultura do Estado do Rio
Grande do Sul (Farsul), divulga-
ram o manifesto Pela Reativação
da Economia Gaúcha. No docu-
mento, as três entidades mani-
festam sua preocupação com “a

ameaça de desabastecimento
que poderá ocorrer caso se pro-
longuem, além de um limite ra-
zoável, as proibições de ativida-
des empresariais”, e propõem
um retorno gradativo às ativida-
des a partir de 1º de abril.

De acordo com a Fecomércio-
RS, Fiergs e Farsul, é preciso
levar em conta as cadeias de
fornecedores que, mesmo fora da
área de saúde e alimentar, – con-
sideradas exceções de segmen-
tos industriais e comerciais –, são
essenciais para que o produto
final exista, em uma cadeia que
não pode ter nenhum elo quebra-
do. “De nada adianta o campo
produzir se o produto ‘in natura’
ou industrializado não chegar ao
consumidor”, destacam.

O documento alerta, avalia,
que “no curto prazo há o risco da
falta generalizada de produtos,
desde o campo até as lojas. Assim,
o sacrifício será de toda a popu-
lação. Ainda há tempo de evitar-
mos o empobrecimento abrupto
e irreversível da sociedade”.

A proposta apresentada é o
de “retorno gradativo das ativi-
dades econômicas, permitindo
que as empresas – atendendo as
recomendações de saúde, como
o teletrabalho dos grupos de
risco, o distanciamento entre
pessoas, etc., firmando protoco-
los de contingência – possam
operar com 50% de pessoal nas
suas atividades a partir do dia 1º
de abril, e retomando a 100% em
6 de abril, quando o isolamento
horizontal já terá cumprido 16
dias”. Por fim, as entidades reite-
ram que o bom senso deve pre-
valecer nesse momento atípico,
sem aprofundar ainda mais os
problemas sociais decorrentes
de um colapso econômico.

MANIFESTAÇÃO EM TEUTÔNIA
Em Teutônia, a Câmara de Indús-

tria, Comércio e Serviços (CIC) tam-
bém se manifestou através de nota. No
documento, a entidade diz que todos
estão sofrendo e sendo ameaçados por
“um inimigo invisível”, e que este é o
momento de “fortalecer nossos laços
de associativismo e de cooperação,
efetivamente colocando em prática a
empatia e a solidariedade”.

A entidade destacou ainda a neces-
sidade de entender e cooperar com os
órgãos de saúde e segurança pública,
e afirma estar preocupada com a saú-
de das pessoas, mas também com a
saúde das empresas. “Empresas são
formadas por pessoas, e nossa angús-
tia em restabelecer o equilíbrio econô-
mico, também passa, invariavelmente,
pelo olhar social. Dessa forma, alicer-
çados na nossa filosofia, baseada em
valores como responsabilidade social
e ambiental, ética, empreendedoris-
mo, comprometimento e associativis-
mo, primando pelo diálogo e na
tomada de decisões pelo melhor de
Teutônia, esse é o momento de exerci-
tarmos o trabalho conjunto entre os
setores público e privado”, avalia.

Por fim, a entidade defende que
comércio, as indústrias e os prestadores
de serviços possam retomar as suas
atividades após os prazos estabelecidos
em Decreto Municipal. “Entendemos
como razoável que seja avaliada a viabi-
lidade de retomada dos negócios a par-
tir do próximo dia 06 de abril de 2020,
decisão a ser tomada pelo coletivo e sem
negligenciar qualquer orientação no
que tange aos rígidos controles de segu-
rança e saúde de nossos trabalhadores”,
reforça. A CIC afirma ainda que seguirá
“compactuando da decisão coletiva de
retomada, podendo a sugestão de data
ser revista a partir de novo Decreto
Municipal ou posicionamento do Gover-
no do Estado”.

Entidades defendem retomada da economia para diminuir uma crise
econômica causada pela crise do coronavírus

PIXABAY
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GRASIELI NABINGER

T ão logo iniciaram os cui-
dados de prevenção ao
Coronavírus, alguns esta-
belecimentos apresenta-

ram aumento no movimento. Com
carrinhos de compras cada vez
mais cheios, a população buscava
mantimentos para estocagem du-
rante os dias de quarentena ou
isolamento. Por sua vez, supermer-
cados e mercados tranquilizavam a
comunidade, garantindo que não
haveria desabastecimento. Para as
prateleiras permanecerem cheias,
mais que competência dos próprios
estabelecimentos, foi necessário
que algumas atividades e profis-
sões proseguissem com seu traba-
lho. Responsáveis pela produção
primária, indústria e transporte
mantiveram a rotina, adotando cui-
dados, para assegurar o abasteci-
mento. Cláudio Júnior da Silva, tam-
bém conhecido como Speto, foi um
dos profissionais que, literalmente,
seguiu viagem.

Na profissão há 10 anos, Speto
seguiu o ofício do pai, assim como
seus quatro irmãos: todos são cami-
nhoneiros. Trabalhando no ramo de
laticínios, o teutoniense saiu de via-
gem na quarta-feira da semana pas-
sada (18/03) rumo ao Mato Grosso
do Sul. Segundo relato na segunda-
feira (23/03), a viagem parecia di-
ferente daquelas feitas antes da
pandemia chegar ao Brasil. “Estou
observando que está parando o país.
Pouco movimento, entrada de cida-
des sendo bloqueadas. Está ficando
complicado. Onde chego tem pesso-
as com máscaras”, observou.

Se nas estradas a rotina parecia
diferente, dentro da cabine ela
realmente estava. Seguindo as ori-
entações de prevenção ao vírus,
Speto estava atento aos cuidados
e aos avisos do organismo. “Trou-
xe um termômetro de casa e estou
medindo a temperatura do meu
corpo de hora em hora, além de
usar álcool em gel, luvas e másca-
ra. Se em algum momento me sen-

tir estranho ou tiver febre, vou de
imediato pedir ajuda”, comentou.

Assim como outros profisionais
que não pararam suas atividades,
Cláudio Júnior da Silva fez um apelo
para que todos sigam as orienta-
ções e permaneçam em casa, já que,
segundo ele, o clima está “tenso”.
“Temos que nos cuidar. Se cuidem!
É triste não poder trabalhar, todos
precisam do dinheiro, mas depois
se resolvem as contas e as dívidas.
Primeiro a vida”, enaltece. Além
disso, o caminhoneiro reforçou a
importância da solidariedade neste
momento. “Peça ajuda, peça comida
para quem tem, nunca alguém vai
te negar um prato de ‘boia’”.

Ironia da viagem, não só para
Speto como para todos os caminho-
neiros que se mantiveram na estra-
da garantindo o transporte de ali-
mentos, foi não encontrar restau-
rantes abertos. “Se nós não formos

como fica? Prateleiras vazias. Mas,
aqui na estrada não tem nada mais
aberto”, compartilhou.

CORONAVÍRUS          PROFISSIONAIS QUE NÃO PARAM

“Se pararmos como fica?
Prateleiras vazias”

REGIÃO          CORONAVÍRUS

Languiru adota
medidas para manter
atividades essenciais
em funcionamento

DANIELA BARONI MARTINS

Assim que houve a informação da
chegada do coronavírus no país, a Coope-
rativa Languiru constituiu um comitê
interno de gerenciamento de risco. A
partir disso, houve uma mobilização geral
dos colaboradores, nas mais de 40 unida-
des de negócios da cooperativa. Cada uma
delas implantou medidas rígidas de pre-
venção. A intenção é de manter as ativi-
dades essenciais em funcionamento para
evitar o desabastecimento da população.

Conforme o presidente da Languiru,
Dirceu Bayer, até o momento, estas estra-
tégias de atuação têm surtido efeito. “Não
dá para garantir que não teremos proble-
mas, mas as medidas implantadas são
rígidas e estão sendo observadas em todos
os setores”, destaca ele. Nos supermerca-
dos, onde há um maior fluxo de pessoas,
existe um controle para evitar aglomera-
ções e os cestinhos e carrinhos de compras
são desinfetados constantemente. Além
disso, foi reforçada a tele entrega.

Dirceu garante que os agricultores coo-
perados continuam a produzir normalmente
e receberam uma cartilha com orientações.
“A principal delas é evitar visitas. Por isso,
os nossos técnicos também estão orientados
a atender os produtores apenas em casos
excepcionais. Também colocamos à disposi-
ção canais de comunicação, para contribuir
com eventuais problemas nas proprieda-
des”, explica Bayer.

Da mesma forma, as indústrias manti-
veram suas atividades. Apenas as pessoas
em idade de risco, gestantes e lactantes
não estão trabalhando. “O andamento das
nossas indústrias é praticamente normal.
Talvez não com o mesmo rendimento,
porque temos pessoas faltando”, comenta
o presidente da Languiru. Ele também
ressalta que os produtos continuam sen-
do absorvidos pelos mercados, apenas
com algumas dificuldades na exportação.

DIRCEU BAYER

AJUDA
Bayer conta que a cooperativa também

está contribuindo com os órgãos de saúde,
além de optar por manter as farmácias
Languiru abertas por 24h. Houve a doação
de macacões para os profissionais de saúde
do hospital e a cedência de equipamentos
para a administração municipal de Teutô-
nia, para desinfecção de locais públicos.

ORGULHO PELA CORAGEM
Enquanto que o caminhoneiro

segue viagem, em tempos de pan-
demia, a família vê o coração divi-
dido em dois sentimentos muito
distintos. “É angustiante e ao mes-
mo tempo é de sentir muito orgulho
pela coragem”, compartilha Maria
Luiza Guterres, noiva de Cláudio
Júnior da Silva.

Segundo Maria Luiza, não saber
se onde o noivo está é seguro, se vai
ter onde comer e tomar banho é
angustiante. Ainda assim, ela enal-
tece a importância da profissão de
Speto. ”Sinto orgulho dele e da pro-
fissão que ele escolheu, sei que está
fazendo o máximo para ajudar os
outros sempre”, conclui.
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Cláudio Júnior da Silva partiu em viagem com máscara,
luvas, álcool em gel e termômetro

ARQUIVO PESSOAL
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CORONAVÍRUS          ESTATÍSTICA PELO MUNDO

Compare as diferentes pandemias e
epidemias que atingiram a humanidade

LUCAS LEANDRO BRUNE

A  expansão do número de
casos e mortes por Corona-
vírus gera uma apreensão
pelo mundo. Será que esta

é a pandemia para entrar na história
da humanidade, como imagina o pre-
sidente norte-americano Donald
Trump? Fizemos uma pesquisa que
ilustra um pouco do que foi cada uma
das pandemias e epidemias que atin-
giram a humanidade ao longo dos
séculos.

Você pode escolher aquela que
considera a mais prejudicial ou devas-
tadora para o ser humano: Gripe es-
panhola, Peste negra, Tuberculose,
AIDS, Malária, Sarampo, Varíola, Tifo,
Gripe A ou até mesmo a Covid-19.
Algumas dessas continuam sem cura
até hoje. Outras, embora com vacinas
e tratamentos, ainda geram vítimas
anuais.

A Peste Negra ou Bubônica é co-
nhecida como uma das mais devasta-
doras pandemias, pois teve um longo
ciclo de 18 anos, entre 1333 a 1351
(há variações de datas também). Há
informações de retornos de surtos
entre 1596 e 1679 na Europa e entre
1855 e 1894 na China, quando prati-

camente desapareceu. Por isso, as
estatísticas não são precisas e variam
de 50 a 200 milhões de mortes na
região da Eurásia. Sua origem é da
bactéria Yersinia pestis, transmitida
para o ser humano por meio de pulgas
(Xenopsylla cheopis) do rato preto
(Rattus rattus) ou de outros roedores.
Depois, descobriu-se que o contato
com o líquido corporal ou material
contaminado ou inalação de gotículas
respiratórias também transmitiam a
doença. A incubação é de 1 a 7 dias.
Sem tratamento, taxa de mortalidade
é de 30% a 100%.

A Organização Mundial da Saúde
informa que entre 2010 e 2015 foram
notificados 3.248 casos de Peste Ne-
gra pelo mundo, dos quais 584 foram
fatais. O tratamento são antibióticos
e aplicação de precauções habituais
para evitar a infecção. Em 2018, um
grupo de pesquisadores de diferentes
países descobriu uma cepa da mesma
bactéria em um fóssil de uma mulher
de 20 anos, que teria morrido no
Idade da Pedra Lascada.

A Gripe Espanhola atingiu o mun-
do entre 1917 e 1918, na reta final da
Primeira Guerra Mundial, e é conside-
rada a “mãe das pandemias”. As esta-

tísticas não são precisas, porque são
estimados de 20 a 100 milhões de
mortos, já que muitos países pararam
de contabilizar as mortes para não
informar as baixas de soldados. Cau-
sada por uma variação do vírus Influ-
enza e similar ao H1N1 da Gripe A de
2009, a Gripe Espanhola teve três
ondas: a primeira, mais branda, em
março de 1918 no Kansas (EUA); a
segunda, mais mortal, em agosto de
1918; a terceira, mais moderada no
início de 1919. Estima-se que a Gripe
Espanhola matou mais pessoas em 24
semanas do que o HIV em 24 anos. Já
a Peste Negra matou porcentagem
muito maior. No Brasil, estima-se 300
mil mortes, inclusive o presidente
brasileiro eleito Rodrigues Alves.

A Gripe A (H1N1) teve sua epide-
mia de junho de 2009 a agosto de
2010, vitimando 300 mil pessoas no
mundo, conforme os dados da OMS. A
Gripe de Hong Kong (H3N2), entre
1968 e 1969, vitimou 1 milhão de
seres humanos.

Entre outras pandemias mundiais,
a tuberculose, que até hoje continua
assombrando a humanidade, estima-
se que houve 1 bilhão de mortes pelo
Mundo no período de 100 anos, de
1850 a 1950. A varíola também é
outra pandemia de proporção devas-
tadora para o ser humano, com esti-
mativas de 300 milhões de mortes de
1896 a 1980 (quando foi erradicada),
embora haja relatos de sua existência
há 3.000 anos.

A AIDS, que não tem cura, ataca o
sistema imunológico do humano, dei-
xando-o vulnerável a ser acometido
por outras doenças. É uma doença que
até hoje causa pânico e vive-se um
constante alerta. Surgiu em 1980 e
abriu-se uma epidemia, que já matou
22 milhões de pessoas. Veja na tabela
abaixo os dados apurados para com-
parar um pouco das pandemias e
epidemias pelo mundo.

1º caso confirmado
 627 casos (0 mortes)

28 de junho (53 dias depois)

1º caso confirmado
 2.900 casos (77 mortos)

17 de março (20 dias depois)
Fontes: Ministério da Saúde/OMS/SBPT - Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia 

Covid-19 vírus Corona Morcego ou pangolim Nov. 2019 até agora 26.943 (18h11 de ontem) em mais
de 590.594 mil casos confirmados

Ainda sem tratamento ou cura

Suínos e aves Junho 2009 a Agosto 2010 300 mil pessoas Tamiflu e vacinaGripe Suína “A” (H1N1) vírus Influenza (H1N1)

Aves 1968 e 1969 1 milhão de pessoasGripe de Hong Kong vírus Influenza (H3N2)

sangue, esperma, secreção
vaginal e leite materno

Desde 1981 22 milhões Não há cura. Só coquetéis de
drogas para inibir a multiplicação

AIDS vírus HIV

mosquito Anopheles Desde 1980 3 milhões por ano Não há vacina eficiente.
Medicamentos para tratar e curar

Malária protozoário Plamodium

secreções como saliva
de doentes

até 1963 6 milhões por ano até 1963 Vacina descoberta em 1963
(aplicada aos 9 meses e aos 15 meses)

Sarampo vírus Morbillivirus

Mosquito 1960 a 1962 30 mil mortos VacinaFebre Amarela Flavivírus

de pessoa para pessoa 1957 2 milhões de pessoasGripe Asiática vírus Influenza

Pulga 1918 a 1922 3 milhões de pessoas Base de antibióticosTifo bactéria Rickettsia

de pessoa para pessoa 1918 e 1919 Estimativa de 20 a 100 milhões de
pessoas (letalidade de 6 a 8%). Estima-
se que 40% da população infectada

Gripe Espanhola vírus Influenza (H1N1)
semelhante à suína

Pessoa para pessoa, 1896 a 1980. Atormentou
por 3.000 anos

300 milhões de pessoas Vacina descoberta em 1796.
Erradicada em 1980

Varíola Orthopoxvírus variolae

Contagiosa de pessoa 1850 a 1950 (100 anos) 1 bilhão de pessoas Base de antibióticos (penicilina),
cura em até 6 meses.

Tuberculose bactéria bacilo de Koch

Água ou alimentos
contaminados

1817 a 1824 (7 anos). Centenas de milhares de pessoas.
Por ano 100 a 120 mil pessoas morrem

Base de antibióticos. Vacina de
baixa eficácia (50%)

Cólera bactéria Vibrio cholerae

rato preto indiano, pulga
contaminava o humano

1333 a 1351 (18 anos). 50  a 200 milhões de pessoas Sem tratamento. Mata em 60%
dos casos

Peste Negra (Bubônica) bactéria Yersinia pestis

desconhecido Período Neolítico ou Idade da
Pedra Polida (8000 a.C. até 5000 a.C.)

Sem informação.Peste cepa ancestral da bactéria
Yersinia pestis

Fontes de pesquisa: OMS / BBC / Exame / Superinteressante / Wikipedia
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FABIANO
VEÍCULOS

RUA GUILHERME SCHNEIDER SOBRINHO, 682 - BAIRRO CANABARRO
 CONTATO (51) 3762-2567 - WHATTS (51) 99699-9618

VW
GOL G3 1.6 POWER 2P AR CONDICIONADO  GAS-2003-CINZA R$ 14.900,00
GOL G3 1.0 16v 4P COMPLETO GAS-2001-PRATA R$ 12.900,00
GOL G3 1.0 16v 4P DIR.HIDR SUSP ROSCA GAS-2001-PRATA R$12.900,00
GOL G4 1.0 2P DIR HIDR  FLEX-2006-VERMELHO R$ 15.900,00
GOL G3 1.0 8v 2P CITY  GAS-2003-VERMELHO  R$12.900,00
GOL GTI 2.0 8v COMPLETO  GAS-1996-PRATA R$13.900,00
SANTANA GLS 2.0 2P SUSP ROSCA  GAS-1991-BORDO R$ 8.900,00
SANTANA CS 1.8 2P  GAS-1986-BEGE R$ 6.900,00
GOL 1000i 1.0 CHT REPASSE  GAS-1995-MARRON R$ 3.900,00
SANTANA 1.8 4PCOMPLETO  GAS-1996-BORDO R$10.900,00
GOL 1.0 MI 8v 2P  GAS-1997-BRANCO R$ 8.900,00

FIAT
SIENA EL 1.0 COMPLETA  FLEX-2014-BRANCO R$ 29.900,00
SIENA ELX 1.3 – COMPLETO  GAS-2003-AZUL R$ 16.900,00
PALIO WEEKEND 1.6 16v COMPLETA GAS-1997-CINZA R$11.900,00
PALIO EX 1.0 FIRE 4P  GAS-2005-AZUL REPASSE  R$ 12.900,00
PALIO 1.0 2P  GAS-1999-BRANCO  R$ 9.900,00
BRAVA SX 1.6  GAS-2001-VERDE R$ 12.900,00
TEMPRA 2.0 16V COMPLETO  GAS-1995-VERDE R$ 7.900,00
TEMPRA HLX 2.0 REPASSE  GAS-1997-PRATA R$ 5.900,00
UNO 1.0 FIRE 2P AR COND  GAS-2009-BRANCO R$14.900,00
UNO MILLE 2P  GAS-1999-BRANCO  R$ 9.900,00
UNO MILLE 2P  GAS-1995-AZUL  R$ 7.900,00

GM
ZAFIRA 2.0 8v 7 LUGARES  GAS-2002-PRETA R$ 22.900,00
ZAFIRA ELITE 2.0 7 LUGARES  GAS-2005-PRATA R$ 26.900,00
S10 2.4 CAB DUPLA COMPLETA  GNV -2001-PRATA  R$ 28.900,00
ASTRA SEDAN GL 1.8 – COMPLETO  ALCOOL-2003-PRATA R$ 17.900,00
CELTA 1.4 2P AR COND  GNV-2005-BRANCO R$ 15.900,00
CELTA 1.0 2P  FLEX-2007-PRETO R$ 14.900,00
KADETT SL 1.8  GAS-1995-BORDO R$ 7.900,00
FORD
KA 1.0 FLEX COMPLETO  FLEX-2012-PRATA R$21.900,00
KA 1.0 FLEX VE,TE, AQ  FLEX-2012-VERMELHO  R$ 19.900,00
MONDEO 2.0 4P COMPLETO  GAS-1997-BORDO R$ 10.900,00
MONDEO 2.0 4P COMPLETO  GAS-1999-PRATA  R$ 10.900,00
FORD ESCORT GL 1.6  GAS-1994-PRATA  R$ 7.900,00
ESCORT HOBBY 1.6  GAS-1994-PRATA R$ 5.900,00
ESCORT HOBBY 1.0  GAS-1995-VERMELHO  R$ 5.900,00
FIESTA 1.0 2P  GAS-1997-BRANCO R$7.900,00

OUTROS
PEUGEOT 207 SEDAN 1.4 COMPLETO FLEX-2011-BRANCO R$ 24.900,00
PEUGEOT 206 1.0 4p AR COND  GAS-2002-PRATA R$ 12.900,00
COROLLA FIELDER XEI 1.8 AUTOMATICA  GAS- 2005-AZUL  R$ 28.900,00
COROLLA LE 1.8 –AUTOMATICO  GAS-1993-BORDO R$ 12.900,00
SCENIC RXE 1.6 COMPLETA  GAS-2003-AZUL  R$ 15.900,00
MEGANE RT 1.6 HATCH COMPLETO GAS-2001-PRATA R$ 11.900,00
MEGANE SEDAN 1.6 EXPRESSION  GAS-2007-PRATA R$ 22.900,00

precisando
vender?
ANUNCIE AQUI SUA
OFERTA

publicidade
@popularnet.com.br

O Município de Teutônia torna público que no
dia 14 de maio de 2020, às 9horas, no Setor de
Licitações, serão recebidos e abertos os envelo-
pes de documentação e propostas, em atenção
ao Edital de Concorrência nº 01-03/2020 que tem
por objeto a execução de obras/serviços de
pavimentação asfáltica no âmbito do pró-transpor-
tes, de vias no município de Teutônia/RS, contem-
plando serviços preliminares, movimentação de
terra, pavimentação, drenagem pluvial, passeios
com acessibilidade e sinalização, incluindo mate-
rial, conforme Anexos, referente Contrato de
Financiamento – Programa Pró-Transporte –
Operação com Estados, Municípios e Distrito
Federal  - CONTRATO Nº 2616.0502.159-
45/2020, firmado com a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Maiores informações poderão ser
obtidas junto ao Setor de Licitações da Prefeitura,
pelo e-mail licita@teutonia.com.br.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEUTÔNIA

AVISO CONCORRÊNCIA N.º 01-03/2020

Teutônia, 27 de março de 2020
  JONATAN BRÖNSTRUP

PREFEITO MUNICIPAL

Marlene Kuntz, Escrevente Autorizada do
Registro Civil de Pessoas Naturais de Teutô-
nia/RS, situado na Rua 3 de Outubro, 404 - sala
106, Teutônia/RS. Faz saber que pretendem se
casar:

Edital número 3547 -  WILLIAN MARKMANN,
residente a Rua Erno Dahmer, Teutônia-RS,  filho
de Noeli Markmann e THAILA BANDEIRA
CARVALHO, residente a Rua Erno Dahmer,
Teutônia-RS, filha de Luiz Renê de Freitas Car-
valho e Claudia Helena Bandeira Carvalho.

Se alguém souber de algum impedimento
oponha-o na forma da Lei.

EDITAIS DE CASAMENTO

Teutônia/RS, 25 de março de 2020
MARLENE KUNTZ

Escrevente Autorizada
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TEUTÔNIA
SOLIDARIEDADE PARA QUEM ESTÁ VULNERÁVEL

Doações permitirão
medidas de proteção
ao coronavírus

98601-0567

A fome do isolamento
Com o isolamento social, medida que visa di-

minuir a curva de infectados pelo Covid-19, a no-
va preocupação de muitos é com uma velha
conhecida: a balança. Muitos nesse período estão
ocupando o seu tempo com o prazer da comida.
Afinal, ela combina com muitas coisas: com
música, com leitura, com assistir filmes e séries...
ou seja, ela pode sorrateiramente te levar para
um caminho que nem sempre é o melhor.

Além de ser boa companheira, a comida é
para muitos a forma de expressar os sentimen-
tos. Em momentos de incerteza como esse, co-
mer gera conforto. Em situações de medo como
a que vivenciamos, comer é um ato de reserva
para futuras necessidades. Quando nos senti-
mos ociosos, ocupa a boca, o corpo e a mente.

Desta forma, fica evidente que é preciso ex-
por suas emoções, para que elas não se trans-
formem em quilos no mês seguinte. Aliado à
necessidade de se manter uma rotina, onde rea-
lizar exercícios, mesmo que de intensidade me-
nor e dentro de casa, pode contribuir no
controle da ansiedade. Ter um momento de es-
tudo, aprendizagem, desenvolvimento de habi-
lidades, é coadjuvante da boa forma: ela nos
mantém entretido e longe da geladeira.

Embora possa parecer catastrófico para quem
vive na luta com a balança, a comida neste mo-
mento pode ser aliada, desde que usada de ma-
neira correta: auxiliar na imunidade, na cognição
e nos manter longe da ansiedade e da depressão.
Também contribui para adquirir novas habilida-
des, como aumentar o nível nas preparações.

Alguns alimentos devem fazer parte diaria-
mente: temperos como alecrim, alho, cebola,
cúrcuma, gengibre; Frutas cítricas, uva, jabuti-
caba, e demais em geral; vegetais crucíferos co-
mo repolho, brócolis, couve-flor; cenoura,
abóboras; folhosos como radite e rúcula... ou
seja a alimentação colorida, porém com muitos
fitoquímicos necessários. As oleaginosas, com
suas doses de antioxidantes essenciais como
selênio, continuam presentes. Cacau no lugar
do chocolate, canela, cravo e anis para auxiliar a
adoçar chás e bebidas.

Suplementos que auxiliam na imunidade co-
mo lactobacilos, glutamina e algumas combina-
ções de vitaminas e minerais podem ser um
reforço à sua alimentação, desde que com orien-
tação. Aproveite o momento e busque orientação
profissional on-line. Agora todos temos tempo! O
Conselho Federal de Nutricionistas e outros Con-
selhos profissionais têm liberado o atendimento,
que não perde em qualidade, apenas no modelo.
Cuide de você, mesmo no isolamento.

gabijacinutri@gmail.com

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

A  utilização de produtos
de limpeza desinfetan-
tes e a lavagem ideal
das mãos, por exemplo,

são formas de evitar de diminuir
as chances de contaminação com
o novo coronavírus. Mas, sabe-se
que muitas famílias não têm con-
dições de adquirir estes materiais
e, assim tomar os devidos cuida-
dos. Neste sentido, a Assistência
Social de Teutônia recebeu, du-
rante a semana, doações de su-
permercados e da comunidade,
que já estão sendo destinadas às
famílias em vulnerabilidade.

Dentre os materiais recebidos,
estão sabonetes, sabão, detergentes,
papel higiênico, águas sanitárias e
pastas de dente. Desde quinta-feira,
dia 26 de março, a Secretaria de
Assistência Social, por meio do Cen-

tro de Referência de Assistência
Social (Cras), começou a distribuir
os kits para as famílias em vulnera-
bilidade no município. Em torno de
150 kits já foram entregues.

A secretária de Assistência Social
e Habitação e primeira-dama, Jaque-
line Musskopf, destaca a importân-
cia destas doações. “O combate ao
novo coronavírus se torna possível
quando todos podem tomar, em
casa, medidas de proteção. Com es-
tas doações, estamos oportunizando
às famílias a proteção”, ressalta.

Doações de sabão, sabonetes,
detergentes, álcool, papel higiêni-
co, águas sanitárias e pastas de
dente ainda podem ser feitos.
Para saber mais, basta contatar a
Assistência Social pelos telefones
(51) 99778-1685, (51) 99828-
2008, (51) 98594-6595 ou pelo
e-mail social@teutonia.rs.gov.br.

Dara Emanuelle Parisot-
to Allebrandt chegou aos 18
anos!

Que data importante, em
meio a tantas transformações
na sociedade.

Receba, Dara, aquele abra-
ço todo especial da tua família,
que te ama demais e sente
muito orgulho de ti, dos teus
amigos e, também, da turma do
Grupo Popular, pela tua dedi-
cação na escrita como colunis-
ta do jornal. Parabéns !

PARABÉNS

ARQUIVO PESSOAL

Com as doações, em torno de 150 kits
já foram entregues

FOTOS:  DIVULGAÇÃO
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luciana@popularnet.com.br

Vamos exercitar nosso cérebro?
Neste sábado (28/03), Marcela Bruxel e Jaqueline

Debortoli, do Supera Ginástica para o Cérebro, falam
mais sobre a importância de cuidar do nosso cérebro.
Como podemos exercitar o cérebro e assim prevenir
doenças e obter melhor resultados nos estudos e no
trabalho? Você sabia que é possível aumentar a con-
centração e o foco, melhorando a produtividade,
através de pequenos exercícios diários?

Além disso, a médica pneumologista, especialista
desta área da medicina, dra. Bárbara Fontes Macedo,
traz orientações sobre a prevenção ao coronavírus.

Acompanhe neste sábado, a partir das 13h,
também as mensagens das comunicadores do
programa, sintonizando 96.9 FM ou pelo ao vivo
site www.popular.fm.br Parceria: Lojas Casarão
Verde, médica pneumologista Bárbara Fontes
Macedo, e o programa tem ainda a participação
da colunista advogada Marilu Schwarz.

escritora.dara@gmail.com

O segredo
Por volta de 1930 fomos morar em Verona,

uma linda cidade italiana. Eu já tinha meus 18
anos quando comecei a frequentar os bailes da
sociedade. Eram glamourosos!

Era nesses bailes que meus pais pretendiam ar-
ranjar-me um pretendente, tinha que ser de boa
família e de posses. Seria um casamento arranjado.

Eu estava conformada, mas foi em uma mis-
sa que eu encontrei meu verdadeiro amor. Ele
estava perante toda a comunidade pregando o
mais lindo sermão que eu já ouvira. Aquele pa-
dre falava com inspiração e eu o amei no ins-
tante que escutei suas lindas palavras.

Sabia que era pecado tal sentimento, mas
conforme os dias passavam eu procurava ma-
neiras de ir à Igreja falar com o padre.

Ele me ouvia com paciência e com candura.
Até que um dia ele percebeu meus senti-

mentos e pediu para eu me afastar, para vir so-
mente aos domingos, na missa.

Fui embora muito triste, mas conforme ele
pedira, somente via-o aos domingos.

Até que em uma noite em particular, meus pais
o convidaram para jantar na nossa residência. Sen-
tei muito envergonhada à mesa, enquanto meus
pais e o padre mantinham uma conversa agradável.

Depois do jantar fui até o jardim para me escon-
der dele, qual não foi minha surpresa quando o vi
perto de mim. Falou-me que sentira muita saudade
de mim, disse que me amava e pedira dispensa à
Igreja ao seu Sacerdócio. Sem meus pais nos verem,
no jardim escuro, trocamos um beijo tímido.

Comecei a ir na Igreja todos os dias para ver
meu querido amor, até que conversas chegaram
a meus pais e esses começaram a me impedir de
ir à Igreja, salvo, aos domingos. Conforme meus
pais, seria uma vergonha para sociedade e para
igreja católica se isso fosse verdade! Não disse
que sim, nem não, me calei. Sabia que meu amor
estava abdicando de seu sacerdócio para um dia
quem sabe podermos ficarmos juntos.

Os dias foram passando e na missa de do-
mingo, não vi o padre que tanto amava. Per-
guntei aos coroinhas o que houvera, se ele
tinha viajado, ou algo assim.

A resposta que me deram me deixou arrepi-
ada. Ele estava acamado e de acordo com o
médico estava com tuberculose.

Meus pais não conseguiram me segurar nos
dias que se seguiram, mesmo sendo uma doen-
ça altamente contagiosa, eu cuidaria de meu
amor. Cuidei todos os dias, até ele falecer.

E hoje, passados mais de 90 anos, meus bis-
netos abriram meu baú onde guardava meus
segredos. Lá encontraram uma camisa ensan-
guentada do meu grande amor, o vidro de xaro-
pe que eu lhe dava todos os dias, o seu anel de
sacerdote e a última carta de amor que ele es-
crevera para mim.

Grasieli Nabinger
jornal@popularnet.com.br

O ano é 2030
Essa dica vai ser legen… espera um pouqui-

nho, dária! O ano é 2030 e Ted Mosby conta a
história sobre como conheceu a mãe de seus fi-
lhos. Em “How I met yout mother” são anos, digo,
episódios de muitas aventuras e risadas ao lado
de Marshall, Lily, Robin e Barney em Nova Ior-
que. Nove temporadas da busca de Ted pelo seu
grande amor. Ainda está se perguntando o por-
que desse começo estranho? Confere a série.
Apesar de ela não estar mais disponível na Net-
flix (saiu em 2017 e eu fiquei sem assistir a nona
temporada e, espantem-se, ainda não sei quem é
a mãe dos filhos do Ted) a busca vai valer a pena.

Marcela Bruxel (e)
e Jaqueline Debortoli

FOTOS: LUCIANA BRUNE

Dra. Bárbara Fontes
Macedo

Teatro: A expressão em arte
Diversas são as formas de expressões artísticas

espalhadas por todos os lugares, sendo a mais co-
nhecida delas, o teatro. Essa forma de arte encanta
milhares de pessoas, geralmente retratando uma
história que deixe o público comovido. No Brasil e
em todos os outros países do mundo, se comemora
o Dia Mundial do Teatro em 27 de março. A data foi
criada em 1961, pelo Instituto Internacional de Te-
atro, ligado à Organização das Nações Unidas para
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). A ocasião
foi marcada pela inauguração do Teatro das Na-
ções, em Paris, no dia 27 de março de 1961.

A história do teatro têm início com uma supos-
ta reunião de pessoas em volta de uma fogueira.
Conta-se que um rapaz ao ver a imagem das pes-
soas era refletida na parede, levantou-se, fazendo
gestos que geravam sombras. Assim, começaram
a surgir às falas de improvisação, fazendo com
que os personagens ganhassem “vida”. Começava
um processo de representação que traziam a ideia
de personagens fortes ou fracos, bons ou maus
etc. As homenagens aos deuses, também favorece-
ram o surgimento da arte de representar.

Os povos da Grécia Antiga transformaram as en-
cenações em arte e por isso, considera-se que a Gré-
cia é o berço do teatro. Os gregos foram os
responsáveis pela criação dos primeiros espaços pa-
ra apresentações dessa arte, divulgando assim as su-
as ideias e mitologias. O gênero trágico foi o primeiro
a aparecer. Ele retratava o sofrimento humano e as
suas lutas. A civilização grega produziu obras muito
valiosas, que são representadas até os dias atuais.

“O teatro lida com emoções, colocadas num
palco diante de nós. Chamamos de teatro as obras
de arte criadas para serem representadas num
palco por atores. Os atores emprestam o corpo e a
voz para viver os personagens criados pelos auto-
res. Os autores de teatro, por sua vez, são chama-
dos de teatrólogos ou dramaturgos”, explica
Marcelo Brentano, com Licenciatura em Teatro -
Artes Cênicas.

jornal@popularnet.com.br
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Fonte:
● Site Estudo Kids - 27 de março se comemora

o Dia do Teatro

Contribua com nossa coluna enviando sua
sugestão para: jornal@popularnet.com.br

Tragédia e Comédia
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CORONAVÍRUS          POSITIVIDADE

Três dicas para seu empreendimento
neste tempo de incertezas

LUCIANA BRUNE

N este momento, o desafio
dos empreendedores e ges-
tores é passar por esta fase
da melhor forma possível,

buscando minimizar os impactos que
os negócios enfrentam em virtude do
coronavírus. A gestora do Clube de
Negócios Pipocando Marketing, Gra-
ziela Muniz, sugere cautela em várias
e todas decisões que terão os gestores
daqui para a frente.

Diante do cenário de incertezas e de
prejuízos certos, a especialista em
Marketing Estratégico desta que é pre-
ciso lembrar que falamos de um proble-
ma global e que a economia será afeta-
da como um todo. Todavia, ela enxerga
os pequenos negócios como aqueles
que vão sofrer mais com as consequên-
cias diante da economia estagnada ou
em recesso nos próximos meses.

Graziela destaca que tem conver-
sado com muitos empresários e que a
preocupação é unânime, como agir
daqui para frente. “Esta ansiedade é
pertinente porque existem cadeias
inteiras que serão afetadas de forma
desafiadora”, enfatiza.

Para aproveitar o tempo de ócio,
para os empreendedores que estão
ainda com suas portas fechadas, e
mesmo para quem está nas atividades
essenciais e segue trabalhando e en-
frentando os desafios, ela sugere três
dicas, usando deste momento para
planejar e preparar-se para o cenário
que se desenha e que estará logo aí.

A primeira dica é analisar todos os
aspectos do negócio, revendo e refa-
zendo o planejamento. “É preciso ana-
lisar a aquisição dos insumos, venda
de produtos, conversar com os cola-
boradores, com a rede de parceiros e,
claro, estudar a parte financeira. Ana-
lisar todo cenário do negócio e, se
puder, fazer a análise SWOT, para
depois decidir quais ferramentas usar
ou a forma de divulgar seu negócio
passado este primeiro momento. É
momento de pensar como vai encon-
trar o seu consumidor e o que vai
oferecer para ele. Reforço, é extrema-
mente importante rever seu plano de
ação nas áreas de comunicação e
marketing”, reforça Graziela.

Esta redução, na avaliação da pro-
fissional, será necessária em todos os
segmentos. “Os especialistas da área
econômica já estão falando sobre isso.
Então precisamos analisar o que dá
para reduzir neste momento”, ressal-
ta, enfatizando que talvez, uma das
alternativas, se for possível, seja redu-
zir saques de prolabore, em detrimen-
to da saúde financeira da empresa.
Outras frentes de ação sugeridas são:
analisar e conversar com seus parcei-
ros de negócio e também conversar
com colaboradores para ver formas

de reduzir custos do seu  negócio para
manutenção de sua empresa.

A última dica foca nas alianças
comerciais, já que estão todos no
mesmo barco. “Trocar ideias, tentar
buscar informações do mercado com
colegas de segmento e também de
outras áreas que possam ter utilidade
para agregar no negócio”, destaca.

Por fim, Graziela lembra da criativi-
dade, como elemento essencial daqui
para frente. “Precisamos fazer alianças
tanto comerciais quanto de divulgação
e marketing, objetivando baratear cus-
tos. E para isso precisamos lançar mão
de algumas ideias e soluções criativas”,
reforça, lembrando que por vezes o
próprio consumidor apresenta as so-
luções. É preciso estar atento. “Coisas
simples do dia a dia podem fazer gran-
de diferença, afetando de forma posi-
tiva a empresa e minimizando os im-
pactos difíceis que vão chegar em to-
das as portas”, alerta.

Ela lembra também que isso não
vai ser um cenário perene, é algo
passageiro. Mas dá o tom realista:
“vamos enfrentar momentos mais
difíceis até tudo voltar à normalidade”.

Ainda alerta que é preciso rever
planejamentos porque não é hora de
fazer planos muito audaciosos. “Se
estava pensando em abrir uma nova
sala, investir em várias frentes, ad-

quirir novos equipamentos, não es-
tou dizendo que não deva fazer, mas
é momento de mais cautela e análise,
tendo cada vez mais números e in-
formações em mãos para tomar de-
cisões o mais seguras possível. É fase
de observar o mercado, analisar ce-
nários, acompanhar notícias de eco-
nomia e conversar com pessoas que
entendem de números, para que
possam estar ajudando você a tomar
as melhores decisões”, recomenda.

E o papel da criatividade está em
justamente buscar novas alternativas,
encontrando alguma forma de ampli-
ar as vendas, talvez pela internet ou
novo canal, inserir talvez um novo
produto, fazer parcerias de combo,
oferecer outras opções na venda a
prazo. “Agora é hora de pensar coisas
que você ainda não fez no seu negócio
e na carreira e avaliar qual delas dará
menos custo e pode trazer mais bene-
fícios a curto prazo”, finaliza.

REVEJA O PLANEJAMENTO

REDUZA CUSTOS

AMPLIE PARCERIAS
E SEJA CRIATIVO

PEXELS

DISPOSIÇÃO
PARA PARCERIAS

Na linha de apoio mútuo  e parceri-
as, Graziela Muniz coloca-se à disposi-
ção dos empreendedores, neste
momento, para consultas gratuitas
pelo whatsApp, conforme agendamen-
to online, para o trabalho de consulto-
ria, que pode ser o primeiro passo para
rever o planejamento do seu negócio.
Contato pelo (51) 985120327.

GRAZIELA MUNIZ
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REGIÃO          TÓQUIO TERÁ QUE ESPERAR

Jaque Weber aliviada com
adiamento dos Jogos Olímpicos

JÚLIA CAROLINE GEIB

C onforme a atleta Jaqueline
Weber, o cancelamento dos
Jogos Olímpicos em Tóquio
já era algo esperado. Ela se

preparava para competir e conta
que além da possibilidade de contá-
gio durante a competição, outros
fatores influenciaram na decisão: a
inviabilidade de torneios pré-olím-
picos e o baixo rendimento dos atle-
tas após a quarentena.

Jaque, como a maioria das pessoas
na região, também vivencia o isola-
mento social no momento. Ela explica
que o cancelamento da competição
foi, na verdade, um alívio. “Recebe-
mos com alívio essa notícia porque

da forma que as coisas vêm aconte-
cendo, não seria viável a realização
dos jogos julho”. Conforme ela, mui-
tos atletas estavam divididos sobre o
assunto, mas a maioria optou por
ficar em confinamento.

Primeiramente, ela destaca o fator
saúde “dos atletas de todas as pessoas
que estariam expostas se continuás-
semos treinando, indo contra o que a
Organização Mundial da Saúde reco-
menda”.  O segundo fator é que havi-
am seleções a serem feitas para defi-
nir os competidores dos jogos, que
também foram canceladas. “45% das
vagas olímpicas não estão definidas.
Vários torneios pré-olímpicos, com-
petições minhas, inclusive, que pode-

riam me colocar ou não nos Jogos
Olímpicos, que foram canceladas”,
explica a Jaque.

Por fim, o terceiro fator destacado
por ela é o rendimento dos atletas.
“O confinamento, não só no Brasil
como na Europa, onde ele já aconte-
ce há duas semanas, fez com que
muitos não realizassem seus trei-
nos”, conta. Segundo ela, quando se
trata de alto rendimento, se fala em
dez ou mais sessões de treinamento
por semana, treinos estes muito es-
pecíficos. A possibilidade de ficar
duas semanas sem treino é como
tirar as férias anuais para um atleta.
“Eu treino o ano inteiro para tirar
duas semanas e já retomar o treina-

mento pensando na próxima tempo-
rada. Isso (pausa nos treinos), no
meio da temporada, é como se fosse
meses para um atleta de alto rendi-
mento. Para recuperar isso, precisa
vários meses para atingir o ápice da
performance”, explica Jaque.

Desta forma, ela destaca que mes-
mo que os jogos acontecessem, após
esse período de quarentena, o nível
técnico da competição seria bem
menor. “Isso tudo tornou muito invi-
ável para termos tudo isso definido
em julho,  e claro, o maior risco é
juntar todo mundo em um local, para
depois voltar para os seus países e
ter o risco de um novo surto da doen-
ça no mundo”, comenta.

ARQUIVO PESSOAL
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Entramos no Túnel de
número 676, apertamos o
botão retrocesso para vol-
tarmos ao ano de 1992 e
relembrarmos um pouco do
“VITOR AHLERT, e as trans-
missões esportivas”. Por
muitos anos, os finais de se-
mana eram reservados para
o seu momento de lazer pre-
ferido, o de acompanhar o
nosso futebol da região.

Sempre atento aos basti-
dores do noticiário esporti-
vo, principalmente, as rela-

cionadas com o seu time do
coração, o Grêmio de Porto
Alegre. Por vários anos par-
ticipou das transmissões
esportivas. Veja na foto de
1992, VITOR AHLERT em
ação nas reportagens de
uma transmissão, em entre-
vista com o goleiro JÚLIO
ANTONI da equipe do Cata-
rinense. Direto do “Túnel do
Tempo” há mais de 28 anos.
Fique de olho, um dia pode
ser a sua foto a surgir aqui
no “Túnel”.

Rudimar Thomas
rudimarthomas@yahoo.com.br

VITOR AHLERT e as
transmissões esportivas

História do esporte - “Atletas
de futebol ajudam na Alemanha”

O futebol, como em várias situações, está
completamente parado em virtude da “pande-
mia” que assola o mundo inteiro. Jogadores do
Bayern de Munique tomaram a iniciativa de
arrecadar recursos para ajudar na luta contra
a doença da Alemanha, em combate ao “Coro-
navírus”. Os atletas do Bayern de Munique ar-
recadaram entre eles mais de 5 milhões de
Euros (25 milhões de reais). A Alemanha con-
segue amenizar a situação, com controle e es-
trutura na área de saúde, fazendo testes
rápidos e disponibilizando leitos a todos os do-
entes. E também com iniciativas como estas
feitas pelas estrelas de um time, que é conside-
rado um dos mais ricos do mundo do futebol.

Sem Pulo
1) JÚLIA WEBER do Kipoder meteu dez “bu-

chas” e foi a artilheira campeã do futsal femini-
no da Languiru. 2) BIGI PRETTO foi o técnico
do 11 Amigos, na Taça da Amizade, 35 anos da
Aslivata. 3) CARLOS SIQUEIRA foi o treinador
destaque e campeão no futsal Masculino da
Languiru, com sua equipe a Kooperus Beer. 4)
JORGE BENINI é o atual técnico do Esperança
de Languiru no Amador de Teutônia. 5)
VANDERLEI PECH meteu duas belas “cachas”
na vitória do Esperança sobre o União da Ger-
mano. 6) ELISEU KOVALSKI é o técnico da
equipe do União da Germano no amador de
Teutônia. 7) TADEU SCHERER de Teutônia nos
dá o privilégio de acompanhar a nossa Sem Pu-
lo de número 1.086.

Treinador melhor pago
Entre os valores milionários que movem o futebol, par-

te dele são destinados aos treinadores de futebol. A Revis-
ta Francesa que também elege o Bola de Ouro, também fez
uma seleção dos vinte técnicos mais bem pagos no futebol.
Pra mim foi uma surpresa, pois o primeiro da lista dos
“magnatas” do futebol é um técnico argentino. Ele é Diego
Simeone, que dirige o Atlético de Madri da Espanha desde
o ano de 2011. No Atlético de Madri, o treinador argentino
já faturou sete títulos e recentemente, nas oitavas de final
da Copa dos Campeões, eliminou o atual campeão, o Liver-
pool da Inglaterra. Ele desbanca treinadores medalhões,
como José Mourinho, Pep Guardiola e Jurgen Kloop.

Comentários
Sobre a matéria do último Túnel do Tempo sobre

o Pedrinho Gregory:
1) Que legal a matéria. Vichhhhi senhor Rudimar,

este aí correu atrás da bola em diversos times do mu-
nicípio. Eu nasci e cresci acompanhando ele nos jo-
gos. Sempre digo que o único motivo pelo qual me
recordo de meus pais discutirem em casa, era porque
meu pai queria carregar toda família, em todos finais
de semana junto com ele. Amado, muito orgulho de ti
paizinho. (Marquieli Gregory de Oliveira- Estrela-
RS). 2) Grande parceiro do Veterano da SABA-do Alto
da Bronze de Estrela. Muitos jogos memoráveis e his-
tórias para recordar. O Pedrinho era o canhotinha de
ouro da Saba. (CUCA-João Schwan-Estrela-RS).

Sobre a “História do Esporte” do Branco-Adilson
Moraes:

3) Grande Rudimar Thomas, obrigado pela matéria,
você é um dos melhores repórteres do nosso futebol.
Abraço,(Branco-Adilson Moraes-Caxias do Sul-RS).

DIVULGAÇÃO

Uma dupla campeã
Nesta edição, destacamos dois ex-atletas, que mar-

caram sua passagem no futebol de Teutônia e da regi-
ão. Recentemente, na festa anual do Esperança de
Languiru, tiveram oportunidade de se encontrarem
novamente, depois de muito tempo. Os dois tinham ca-
racterísticas idênticas, jogavam pelos flancos, e além
da qualidade técnica, o diferencial eram suas arranca-
das em velocidade. Foram campeões juntos no Gaúcho
em 1993 no Municipal e no Esperança em 1998, cam-
peão Regional. Veja na foto, GELINHO (e) ao seu lado o
PADILHA BRUNE (Rodrigo), antes da partida de con-
fraternização realizada na festa do Esperança.

TEUTÔNIA          CORONAVÍRUS

Juventus
suspende atividades

JÚLIA CAROLINE GEIB

A Juventus suspendeu suas atividades esporti-
vas e sem estimativa de retorno. É isso que afirma
Gustavo Fell, representante da escolinha teutoni-
ense. “Para nós, profissionais da educação física,
é uma situação totalmente atípica. Seguimos o
decreto da Prefeitura de Teutônia e torcemos para
tudo passar logo”, reflete ele. Contudo, como
grande parte dos profissionais da área são autô-
nomos, muitos estão preocupados com o quão
serão prejudicados diante da parada nos serviços.

Conforme Fell, as crianças estão ansiosas pelo
retorno dos treinos, e por isso, algumas brinca-
deiras vêm sendo feitas em rede social, como
vídeos de embaixadinhas com papel higiênico.
“Viemos de uma batida de domingo a domingo
com treinamentos e jogos. Tínhamos terminado
o ano com Jijus, começamos com Copa Teutônia,
Copa Salvador, Copa Maravilha, já tínhamos
iniciado os projetos sociais quando aconteceu a
parada pelo Coronavírus”, conta.

Ele conta que a rotina em casa é totalmente
diferente, e exercícios com bikes e esteiras po-
dem ajudar. “Também é uma oportunidade para
repensar a vida, pois estamos sempre acelera-
dos. Falo isso do lado pessoal e profissional. Ver
em que podemos melhorar o que fizemos de
errado”, explica ele.

CARLOS BARBOSA           RESULTADO

ACBF eleita a terceira
melhor equipe do mundo

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

A Associação Carlos Barbosa de Futsal
(ACBF) figurou mais uma vez entre os melhores
do mundo. O site Futsal Planet listou as 10
equipes que se destacaram em 2019 e contou
com os votos de profissionais da modalidade e
jornalistas do mundo todo para divulgar os
melhores do futsal. Campeã da Libertadores de
Futsal 2019, a ACBF foi eleita a terceira melhor
equipe do planeta. Ficando atrás apenas do
Barcelona (Espanha) e Sporting (Portugal), pri-
meiro e segundo lugar, respectivamente.

Para o supervisor Lavoisier Freire Martins, o
resultado é fruto de um trabalho sólido realizado
dentro de quadra, mas principalmente fora das
quatro linhas. “A gente sabe o que a ACBF repre-
senta em nível mundial. A gente vem nos últimos
anos ganhando muitas competições. Tivemos
um fato inédito, que é ganhar três Libertadores
seguidas e isso nos dá uma visibilidade mundial.
Temos que ter a ciência do tamanho da ACBF e
hoje nem mesmo nós, que trabalhamos aqui
dentro, temos essa noção. É o resultado de um
planejamento muito bem feito desde a questão
interna até o link da comissão técnica e diretoria.
Quando temos isso fora de quadra, reflete dentro
de quadra. Entra ano e sai ano, continuamos na
mesma pegada e desempenho, sempre adaptan-
do dentro do orçamento. Sempre fazendo uma
manutenção e melhorando a cada temporada e
mesmo assim, melhoramos a parte técnica, táti-
ca, estrutural. A ACBF não vence só dentro de
quadra, mas fora de quadra também. Temos que
vencer além das quatro linhas e temos que
mostrar o quão forte a gente é”, comentou.



JÚLIA CAROLINE GEIB

A s medidas de não aglomera-
ção para prevenir o contá-
gio com o Coronavírus afe-
tou, também, o mundo dos

esportes. Conforme o professor dos
núcleos sociais da Teutônia Futsal,
Christian Carniel, desde a quarta-feira
(18/03) as atividades estão suspen-
sas. “Temos mais de 250 alunos sema-
nalmente, e a gente espera que, em
breve, possamos voltas com as ativi-
dades e a vida normal”, conta.

No que se refere às competições de
futsal, Carniel comenta que não há

previsão para retomadas. “A Liga Na-
cional adiou as três primeiras roda-
das, tendo em vista que esse período
do final de abril não é o suficiente
para iniciar a competição. Iniciaria a
liga pela quarta rodada da Liga Naci-
onal e a partir daí jogariam as três
primeiras rodadas no final”, explica.

A Liga Gaúcha, por sua vez, tam-
bém suspendeu todas as atividades.
“A Teutônia Futsal vai participar nas
categorias sub-13 e sub-17. Temos
que esperar para ver o que vai acon-
tecer e qual vai ser o pronunciamen-
to da Liga Gaúcha”, explica. Ele reto-

ma que os cenários nacional e esta-
dual estão em aberto, e quando ini-
ciar, não se sabe quais serão as me-
didas tomadas.

Na Serra Gaúcha, o atleta Fábio
Poletto foi diagnosticado com Covid-
19 na terça-feira (24/03). O atleta de
futsal é o caso de Garibaldi que apare-
ce nas estatística. Ex-jogador de Alaf,
Atlântico e ACBF, Fábio Poletto estava
em quarentena após retornar da Itá-
lia, onde atualmente está jogando.
Somente no último dia do isolamento
sentiu febre. Informou que está bem
e não sente mais nada.

CHRISTIAN CARNIEL
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REGIÃO           NO FUTSAL

Cenário do futsal segue sem respostas
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LEIA MAIS       

Passados mais de
90 anos, meus bisnetos
abriram meu baú onde

guardava meus segredos.

CONTOS DA DARA

LEIA MAIS       

PODER DAS PALAVRAS

Opiniões
não faltam.

São tantas que
ficamos quase tontos.

LEIA MAIS       

DE OLHO

Há vereadores de
Teutônia analisando ou
já efetuando a mudança

de partido político.


