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“O que é importante e
essencial em minha vida?”

Teutônia prepara
Centro Ambulatorial
para atender doenças
respiratórias

Casal retorna de
Nova Iorque e vive
a quarentena em
Teutônia

“A curva não se achata”,
afirma Osmar Terra

PEXELS

AVISO AOS
LEITORES
A Folha Popular
informa que na
próxima semana,
em função dos
feriados de Páscoa,
terá edição única na
quinta-feira (09/04),
acumulando as
edições de terça
e sábado.TEUTÔNIA          

Demanda
de internet
aumentou
cerca de 40%
nas residências

REGIÃO          

Vereadores de
situação trocam
de partido
em Imigrante
e Teutônia

ELEIÇÕES          

Retomadas
obras na rótula
de Canabarro

TEUTÔNIA          
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Retomadas obras na rótula de Canabarro
TEUTÔNIA          NA VIA LÁCTEA

PALOMA GRIESANG

F oram retomadas as obras
da rótula fechada do Bair-
ro Canabarro na ERS-128
(Via Láctea), após uma

paralisação devido a questão do
coronavírus. De acordo com o se-
cretário de Obras de Teutônia, Mar-
celo Walter, está sendo feito o
canteiro central. “E depois, quando
estiverem pronto os canteiros cen-
trais, será feito a fresagem para
receber mais uma capa asfáltica”,
complementa. Como o canteiro
central começou a ser construído,

a rótula já está com seu novo traça-
do, portanto, é preciso que os mo-
toristas tenham cautela ao trafegar
no local.

A obra é executada pela Cons-
trutora Extremo Sul (Coesul). O
serviço de terraplenagem e drena-
gem foram feitas pela prefeitura. O
investimento previsto é de R$
808.014,40. As obras serão execu-
tadas com recursos próprios, sendo
que, no ano passado, a Prefeitura
recebeu um aporte financeiro de R$
600 mil da Câmara de Vereadores
para a construção da rótula.

DIVULGAÇÃO

Com obras do canteiro central, traçado da rótula já mudou

A rótula do Bairro Languiru, no en-
tanto, segue paralisada. A Prefeitura fez
a limpeza do local e é responsável por
fazer a terraplenagem e a drenagem.
Conforme o secretário, o Município
aguarda os tubos para fazer a drena-
gem, pois a empresa não tinha os mate-
riais para entregar. “Assim que a
empresa entregar os tubos para fazer a
drenagem o município irá concluir a
drenagem e a terraplenagem”, garante.
Também se aguarda a assinatura com

a empresa responsável que venceu a
licitação feita no dia 21 de março. A
obra está orçada em R$ 696.971,12, e
também será custeada com recursos
próprios.

Ambas as rótulas vazadas que estão
sendo transformados em rótulas fecha-
das têm fluxo intenso de veículos, além
de concentrar um alto número de aci-
dentes, inclusive fatais. Com as rótulas
fechadas, espera-se diminuir considera-
velmente o número de ocorrências nos
locais. A Prefeitura tem a autorização da
Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR)
para executar as obras.

NO BAIRRO LANGUIRU,
OBRA PARADA
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REGIÃO          

Corporações voluntárias
seguirão funcionando, mas as
novas podem ter que se adequar

JULIA CAROLINE GEIB

O  possível fechamento ou li-
mitações de trabalho das
corporações de Bombeiros
Voluntários de Teutônia e

de Imigrante e Colinas (Imicol) mobi-
lizou a comunidade regional. Defini-
ções impostas pelo Corpo de
Bombeiros Militar (CBM) do Rio Gran-
de do Sul em uma Portaria e Instrução
Técnica, com prazo para vigorar no
final do ano passado, fariam com que
muitas corporações de todo o Rio
Grande do Sul tivessem que finalizar
sua atuação já no primeiro dia do ano
de 2020. Contudo, em meio a debates,
as definições foram prorrogadas para
o final de março (31/03). Agora, com
as atenções voltadas à pandemia do
Coronavírus, a portaria a princípio
segue sem efeitos até o fim do cenário
de calamidade pública.

A Portaria 001/CMRS/2019 e Ins-
trução Técnica 05.2/AODC-GCC/2019
propunha, na época, a extinção dos
voluntários em municípios com mais
de 15 mil habitantes, que teriam que
contar com corporações militares ou
mistas. Também desautoriza a atua-
ção em municípios vizinhos, além de
realizar exigências em relação a equi-
pamentos e treinamento. Contudo, ela
não garante a futura instalação de
corporações militares, tampouco su-
gere formas de suprir a demanda
deixada pelos voluntários, presentes
na maior parte do estado.

O comandante dos Bombeiros Vo-
luntários de Teutônia, Mateus Sch-
midt, conta que até então, foi definido
que instituições voluntárias que já
atuam não irão ser modificadas. “As-
sim, conseguimos continuar o aten-
dimento nos municípios vizinhos

também”, explica. Ele detalha que a
Frente Parlamentar está elaborando
uma lei estadual para os Bombeiros
Voluntários, “para não corrermos o
risco de uma nova mudança na por-
taria”. Contudo, novas corporações
teriam que se adequar às novas re-
gras, o que faz com que novas corpo-
rações voluntárias não possam se
instalar em municípios com mais de
15 mil habitantes, nem atuar em
municípios vizinhos.

Conforme o presidente do Corpo
de Bombeiros Voluntários de Teutô-
nia, Genir Pithan, também se trabalha
para reverter isso, “até porque na
Constituição Estadual e Federal não
fala de quantidade de habitantes, e
deixa bem claro que e o prefeito que
pode escolher se será misto, voluntá-
rio ou militar”. Ele destaca que, em
casos de incêndios em cidades peque-

nas, frequentemente atendidos pela
corporação teutoniense, a base militar
“mais próxima fica a mais de 50 qui-
lômetros e muitas vezes não tem pes-
soal para atender”, relata.

De acordo com o comandante, isso
ainda está em debate. “A Voluntersul
está buscando um meio de que a por-
taria atenda todas as necessidades
propostas”, explica. Por hora, devido
ao decreto de calamidade pública
relacionado ao Coronavírus, a negoci-
ação está pausada. Foi feito um novo
pedido de postergação do prazo para
as novas normas entrarem em vigor.

Vale ressaltar que, mesmo com a
existência dos voluntários, mais de
300 municípios do Rio Grande do Sul
não contam com nenhuma corporação
e são atendidos por corporações
próximas – o que não poderia mais
acontecer, conforme a portaria.
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TEUTÔNIA          PREVENÇÃO À COVID-19

Teutônia prepara Centro
Ambulatorial para atender
doenças respiratórias

lucas@popularnet.com.br

Tabuleiro de xadrez
Com o fechamento da janela partidária neste

fim de semana, as peças começam a ficar posicio-
nadas no tabuleiro de xadrez. Vários movimentos
foram realizados e as estratégias traçadas. A par-
tir de agora, a inteligência dos próximos passos
será decisiva para chegar ao xeque-mate. Pesqui-
sas eleitorais serão utilizadas para definir o me-
lhor nome sugerido para compor a chapa majori-
tária. Cada grupo político aposta em sua estraté-
gia e força de mobilização, acredita no trabalho
de seus filiados e prepara seu jeito de trabalhar.
Alianças de última hora não estão descartadas.

Palanque eleitoral
Torço para que o atual momento de pande-

mia da Covid-19 não sirva de palanque eleitoral
para nenhum dos candidatos – se é que teremos
eleições em 2020. O candidato que o fizer, até
poderá adquirir simpatizantes, mas terá muitos
que condenarão a atitude. Criticar o que foi ou
não foi feito é fácil. Tomar a decisão é difícil. E
se fosse invertido, quem está na oposição fosse
o prefeito, que atitudes tomaria? Também não
adianta se “vangloriar” pelos acertos, porque
eles não foram solitários, houve contribuições
importantes de outros atores sociais.

Polarizações
Fico pensativo porque as pessoas estão deba-

tendo comunismo x capitalismo, esquerda x di-
reita, saúde x economia. Acordem: o debate não
é esse! O debate é vida x morte. Sim, das pessoas
e das empresas. Cada qual sob seu ângulo. Uma
certeza tenho: sem pessoas não teremos como
retomar a economia. Neste momento, as pessoas
deverão utilizar sua inteligência e criatividade
para movimentar a economia em um ritmo me-
nos acelerado. Tele-entregas e “take away” (ven-
da à distância para retirada) não estão proibidas
nos decretos. Adaptemo-nos às realidades...

Sabonete
Lembro de um pronunciamento de tribuna

da Câmara de Vereadores no ano de 2002 ou
2003, quando um vereador chamou outro po-
lítico de sua cidade de “liso como sabonete e
muçum” por sua capacidade de “escorregar ou
fugir” das responsabilidades. Recentemente,
ouvi essa expressão novamente circular, no
bastidor político da mesma cidade. E realmen-
te, tenho que concordar que há políticos com
bastante “sabonete”, talvez de tanto higienizar
as mãos conforme sugere o momento da pan-
demia do Coronavírus.

RAPIDINHAS:
1) Quando aperta ou o assunto é polêmico,

tem gente que some.
2) Disse-me um passarinho que os afasta-

mentos de aliados do governo foram pelo aten-
dimento dos interesses.

3) Balcão x Operação.

Estrutura está sendo montada no salão da Comunidade Redentor, no Bairro Canabarro

PALOMA GRIESANG

D e forma preventiva e
inovadora, Teutônia
está preparando um
Centro Ambulatorial

para atendimento exclusivo para
doenças respiratórias no enfren-
tamento ao Coronavírus. A estru-
tura está sendo montada no
pavilhão da Comunidade Lutera-
na Redentor, no Bairro Canabar-
ro. “Vão ser consultas clínicas que
vão ser atendidas neste local”,
explica o médico Enrico Neiss,
que integra o Comitê de Enfrenta-
mento ao Coronavírus na cidade.

Não se trata de um hospital de
campanha, como se tem visto em
grandes cidades, mas sim de um
espaço destinado a atendimento
de pessoas com sintomas de do-
enças respiratórias. “O Hospital
[Ouro Branco] tem, por enquanto,
como dar conta dos casos em um
primeiro cenário. Este novo local
seria um centro de triagem de
doenças respiratórias”, reforça.

Segundo ele, é uma ideia que
está sendo montada porque o
Município está querendo se pre-
parar para um possível aumento
muito rápido e abrupto de casos
de doença respiratória. “Hoje ain-
da não temos este aumento con-
siderável. Estamos conseguindo
manejar isso nas nossas Unidades
Básicas de Saúde sem nenhum
problema, sem nenhum atraso e
sem nenhuma espera”, pondera.

A estrutura está sendo prepa-
rada, mas o médico avalia que “a
nossa vontade é que não precise
usar este espaço”, mas, “se preci-
sarmos ele estará lá nos esperan-
do para uma medida emergencial
de um ou dois dias iniciar”.

Hoje, o Município de Teutônia
tem 108 casos suspeitos que não
têm coleta de material para exa-
mes pois estes são exclusivos para
pessoas internadas. Assim, se pre-
parar para um aumento de casos
leva em conta a possibilidade de
desenvolvimento dos quadros des-
tas pessoas e também o surgimen-
to de novos casos. “Destes [115
suspeitos] muitos já estão bem.
Por enquanto, não temos os testes
rápidos disponíveis, devem chegar
na próxima semana. Aí será feito
um protocolo de como usar estes
testes. O Ministério [da Saúde]
também vai enviar testes e esta-
mos aguardando as orientações do
Ministério da Saúde”, esclarece.

Neiss explica que a preocupa-
ção é com uma possível explosão
de casos, com transmissão mais
rápida do vírus. “Teremos que
dar conta deste atendimento, a
ideia é ter um espaço exclusivo
para este atendimento, tirando
estas pessoas da circulação dos
demais postos. E tirando estas
pessoas que vão ter sintomas
gripais sem necessidade de hos-
pital, da emergência do hospital.
A emergência deve ser usada só
em casos graves, com muita falta
de ar, uma febre muita alta ou
sintomas graves que precisem de
suporte de hospital”, destaca. Ca-
sos com sintomas leves são trata-
dos nas Unidades Básicas de
Saúde e, futuramente, poderão
ser atendidos na nova estrutura.

O médico destaca que com a
chegada do inverno chegam tam-
bém outras doenças gripais. Como
os sintomas são muito semelhan-
tes aos da Covid-19, e não há tes-
tes para todos, pessoas com estes

sintomas serão todos considera-
dos suspeitos. “Na dúvida, todas
serão tratadas com a questão do
isolamento, com a quarentena,
conforme os protocolos que te-
mos vigentes hoje”, salienta.

Por enquanto, os procedi-
mentos continuam os mesmos,
pois a estrutura não está em
funcionamento. Pessoas com sin-
tomas podem entrar em contato
com a Vigilância Epidemiológica
para receber as orientação. O
contato pode ser feito pelo nú-
mero 3762-7809.

Na opinião do diretor técnico
do Hospital Ouro Branco, o médi-
co Humberto Alencar da Costa,
“estamos revendo todas rotinas
e fluxos e estamos convergindo e
com apoio incansável do prefeito
Jonatan teremos uma medicina
digna e referência no Vale do
Taquari”, pontua.

O médico Enrico Neiss afirma
que as medidas de isolamento,
adotadas logo no princípio da pan-
demia no Brasil, estão funcionan-
do muito bem. “Aqui em Teutônia,
em que a população fez correta-
mente a questão do distanciamen-
to social, isso se reflete nos nossos
números. Por enquanto, Teutônia
não tem casos positivos, temos
108 famílias em monitoramento,
em um crescente um pouco mais
lento essa semana. Esta estratégia
está funcionando bem”, reforça.
Por isso, ele reforça a importância
de seguir com as medidas de higi-
ene e de isolamento social.

MEDIDAS DE ISOLAMENTO
ESTÃO FUNCIONANDO

LEANDRO AMARAL

Salão está sendo preparado para ser utilizado em caso de necessidade
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Luta contra instinto e hábitos
Qual o significado da palavra

AGLOMERAÇÃO? Por diversas vezes, nos últi-
mos dias, me peguei analisando o que ela sig-
nifica para as pessoas? Diante de inúmeros
relatos, tive a sensação de total incompreen-
são. Busquei sinônimos, numa tentativa jor-
nalística de alcançar o objetivo da
comunicação. Apesar da disponibilidade de
informação e orientação, na prática percebe-
mos incompreensão. Literalmente, cheguei
em outra pergunta: “o que está faltando para
algumas pessoas entenderem o que significa
NÃO FAZER AGLOMERAÇÕES?”

Controlando o instinto de julgamento, adoto
a hipótese de que esta não é uma questão  gra-
matical ou de cunho ortográfico. Trata-se de
uma complexa questão de interpretação.

Na busca por respostas, um caminho longo
de reflexões e uma passagem por questões pro-
fundas que envolvem o ser humano.

Não significa que as pessoas não compreen-
dem o significado desta palavra até então pou-
co utilizada e agora tão enfatizada. Significa
sim que esta ordem mexe com nossas estrutu-
ras interiores.

Naturalmente, cultivamos o hábito de nos
juntar. Encontrar amigos, marcar jantares e
programas em conjunto. Em nosso trabalho,
agora percebemos o quanto era importante o
cumprimentar os colegas a cada dia. Nosso ins-
tinto nos leva a abraçar os filhos, companhei-
ros, pais, amigos próximos. Nosso corpo parece
sentir falta do calor humano, do aconchego, do
carinho, da união.

Avalie se, nos primeiros dias, não foi difícil
quebrar hábitos culturais até mesmo com
pessoas nem tão próximas, ao precisar olhar
nos olhos e cumprimentar à distância, sem
dar as mãos.

Estamos vivendo uma luta contra nosso ins-
tinto e hábitos, uma luta que é individual. Um
período em que precisamos lidar com o confi-
namento e o contato integral com as mesmas e
poucas pessoas. Um período de solidão. Fácil?
Certamente, para a maioria, não.

No entanto, precisamos ter em mente que
isso é temporário. Não sabemos por quanto
tempo, e é melhor nem pensar nisso porque
não teremos uma resposta certa e não temos
como alterar esta realidade. Prefiro adotar a
máxima: focar no que posso mudar.

O certo é que está sendo um período de
adaptação e muitas transformações. Todos
sairemos diferentes. Cultivando o olhar positi-
vo e praticando a esperança, esperamos que
mais fortes, mas, acima de tudo, com valores
diferentes. Nossas escolhas vão mudar e tal-
vez aprendamos novas e intensas formas de
levar a vida.

Casal retorna de Nova Iorque e
vive a quarentena em Teutônia

TEUTÔNIA          EXEMPLO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

JÚLIA CAROLINE GEIB

I solados, com más-
caras, utilizando
ambientes diferen-
tes da casa. “Se for-

mos ficar juntos (com os
demais moradores) é à
distância e do lado de
fora de casa”, conta o
fotógrafo de Cruzeiro do
Sul, Guilherme Reis dos
Santos. Em meio à pro-
pagação do Coronavírus
no mundo, ele e a namo-
rada teutoniense, Taina-
ra Brackmann, embarca-
ram no dia 8 de março
rumo aos Estados Uni-
dos em uma viagem a
trabalho, mas também a
turismo. Logo ao chegar
nos EUA, constataram
que seria importante re-
alizar a quarentena
quando retornassem, e
assim foi feito.

Quando Guilherme e
Tainara saíram do Bra-
sil, já havia notícias do
Coronavírus, “mas até
então, ele ainda não era
uma pandemia, pois era
uma preocupação mai-
or apenas na China”,
conta Guilherme. Mes-
mo assim, antes de via-
jar, ambos compraram
álcool gel para levar em
suas mochilas. Guilher-
me tinha três ensaios
fotográficos marcados
no país, e apenas um
aconteceu em virtude
da Covid-19. Após o re-
torno da viagem, o casal
entrou em contato com
o setor Epidemiológico
de Teutônia, para saber
sobre as devidas pre-
cauções e, em parte, por
terem notado a falta de
cuidados com os viajan-
tes nos aeroportos.

Foi diante deste ce-
nário que os brasileiros
optaram por ligar para
a Vigilância de Teutônia
para questionar sobre
procedimentos da cida-
de. “Explicamos a situa-
ção e eles foram super
atenciosos, pegaram
nossos dados, pediram
onde fomos, onde iría-
mos ficar e desde então,
estão fazendo o acompa-
nhamento”, conta ele.

Na segunda-feira
(23/05), representan-
tes da vigilância foram
visitá-los para a assina-
tura de documentos
com as orientações.
“Foram bem atenciosos
e fizeram várias per-
guntas, inclusive sobre
sintomas. A vigilância
nos orientou a ficar sete
dias em isolamento,
mas vimos na televisão

que o Ministério pede
14 dias, então resolve-
mos fazer 14 dias”, con-
ta Guilherme. O casal
também solicitou para
realizar o teste para
Covid-19, mas “falaram
(Visa) que não tem co-
mo porque a demanda
é muito alta. Fomos
pesquisar e vimos que
os testes estão escas-
sos”, conta.

Como nenhum dos
dois mora sozinho, a
quarentena está sendo
realizada na casa de Tai-
nara. Conforme Guilher-
me, nem ele nem a na-
morada apresentam sin-
tomas da Covid-19, o
que seria uma grande
possibilidade visto que
visitaram lugares bas-
tante frios. Ou são assin-
tomáticos (não apresen-
tam os sintomas).

Conforme Guilher-
me, eles passaram por
várias regiões dos EUA,
de norte a sul. “A viagem
foi uma mistura de tra-
balho e passeio. Tínha-
mos dois ensaios agen-
dados em Nova Iorque
que foram cancelados
devido ao Coronavírus,
e um ensaio na Flórida,
em Miami”, que veio a
acontecer.

Os brasileiros perce-
beram a preocupação de
muitas pessoas, em es-

pecial, no metrô. “Lá se
usa muito o MetroCard,
que passa por baixo da
terra, e se via muitas
pessoas com álcool gel e
máscaras”. Por isso,
também tiveram os de-
vidos cuidados ao não
levar as mãos ao rosto e
higienizar as mãos. Ape-
sar disso, o principal
desleixo foi constatado
pelos brasileiros nos ae-
roportos, o que se tor-
nou, também, a maior
preocupação.

EXPERIÊNCIA NOS EUA

DESCUIDO NOS AEROPORTOS
Ao chegar nos EUA no dia 8 de

março, mais especificamente no
Aeroporto Internacional John F.
Kennedy, em Nova Iorque, o que
chamou a atenção é que o atendi-
mento no local não demonstrava
nenhuma precaução com possí-
veis contágios com o Coronavírus.
“Na polícia de Imigração, ninguém
usava máscara, e tinha gente de
tudo que é lugar”, conta Guilher-

me. Ademais, ele ressalta que não
haviam casos de contágio na cida-
de ainda, “apenas na Califórnia,
que é do outro lado do país”.

Nos aeroportos em que passa-
ram, eles viram alguns avisos
sobre o Coronavírus, mas não era
oferecido álcool gel nem másca-
ras. No retorno para casa, dia 19
de março, contudo, foi visível o
aumento no número de pessoas

usando máscaras. “O que nos
deixou muito preocupados é que
aqui não teve nenhuma triagem
no nosso retorno, nenhum ques-
tionário, ninguém pediu sobre
sintomas”, explica Guilherme.
Conforme ele, o aeroporto de
Guarulhos, em São Paulo, é o
maior do país e tem muita entra-
da de pessoas, mas “não teve
nenhum cuidado”.

DIVULGAÇÃO

Guilherme Reis e Tainara Brackmann
perceberam o risco que poderiam

apresentar e solicitaram orientação
da vigilância do município
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COLUNA da redação

Domingo de Ramos
Neste domingo (05/04) inicia-se a “Semana

Santa” que para nós cristãos católicos têm um
significado todo especial e profundo. A Páscoa é
a festa principal e o acontecimento mais decisi-
vo e importante para nós. O domingo de Ramos
é a porta de entrada para celebrarmos a Páscoa.

Olhamos para Jesus como Senhor que se fez
Servo por amor. Servidor porque o amor é sem-
pre um sair de si e colocar-se a serviço da vida
daqueles que se ama. Celebramos Jesus Cristo
REI pelo seu amor, o que equivale a dizer, rei
pela sua cruz porque quem ama de verdade so-
fre e o sofrimento ensina a amar sempre mais.

Iniciando a celebração, ouvimos o trecho do
evangelho que nos fala do acontecimento lem-
brado: Jesus que entra em Jerusalém. Ele vai
em direção à cruz enquanto a multidão pensa
que ele, com o poder que demonstrou, vai em
direção ao poder e à fama, que se conquistam
pela violência. Mas, Jesus nos deixa perplexos
porque ele recusa combater o mal com o mal.
Ele recusa a violência como método de instau-
ração de uma sociedade nova, onde a fraterni-
dade e a solidariedade sejam normas de vida. O
amor não se impõe, se propõe e deve ser assu-
mido com a convicção e a força que brotam do
interior dos corações.

Quando a procissão avança, seguindo a cruz
de Jesus, queremos demonstrar que o escolhe-
mos como nosso Senhor, e o seguimos também
pelo caminho difícil de sermos testemunhas do
amor-crucificado em nosso mundo que valoriza
outras coisas, como por exemplo a competição,
o consumismo, o acúmulo de bens e sobretudo
o “levar vantagem em tudo”.

Jesus é o vencedor da morte e por isso o se-
guimos. Morrendo na cruz destruiu a morte e
deu-nos a vida. Por isso levamos os ramos nas
mãos que simbolizam a vitória. O vencedor,
nas competições esportivas da antiguidade
clássica, recebia a palma da vitória. Ao levar-
mos os ramos sinalizamos que seguimos um
vencedor e não um derrotado. Venceu pela for-
ça mais poderosa que existe: o amor. Jesus é
rei do amor, amor que é a força misteriosa, o
dinamismo mais poderoso que existe porque
vence a morte.

Que os ramos, ao serem abençoados, depois
guardados em casa, nos recordem a libertação
que Cristo nos conquistou, e sobretudo nosso
compromisso com esta força libertadora do
amor que Ele demonstrou na sua paixão, morte
e ressurreição.

Convocamos todos os católicos a colocarem
nas portas de suas casas um “Ramo”, sinal visí-
vel de acolhimento de Deus no nosso lar! Ro-
guemos que Deus nos ajude a superar esse
momento difícil que estamos vivendo.

schustereduardo@yahoo.com.br

Como procurar ajuda
O Município de Garibaldi criou uma arte,

em formato de termômetro, para que a popula-
ção possa entender de maneira simples como
proceder e procurar ajuda durante a pandemia
de Coronavírus. Um modelo simples e didático.
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FP DIGITAL
solicite login e senha

digital@
folhapopular.info

Boas notícias
O site Good News Coronavírus (https://thegood-

newscoronavirus.com/) traz uma série de boas notí-
cias sobre a pandemia da Covid-19. As publicações são
links de outros sites de notícias com informações so-
bre estudos e descobertas em torno de vacinas e trata-
mentos contra a doença. É uma boa dica para conferir.
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Novas vagas na
UTI Covid do HBB

O Ministério da Saúde anunciou ontem
(03/04) a habilitação dos seis leitos existen-
tes na UTI Covid-19 do Hospital Bruno Born
(HBB) e que já estão instalados. Na prática,
isso significa que, a partir de agora, o hospital
passa a receber do governo pelo uso dos equi-
pamentos. O Ministério também anunciou a
disponibilização de quatro leitos completos
para a UTI Covid-19 – com camas, bombas e
respiradores. Não há prazo para a chegada
destes equipamentos.
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Leão Amigo
A CIC e a Prefeitura de Teutônia divulgam a cam-

panha de doação de parte do Imposto de Renda devido
ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (FMDCA). O “Leão Amigo” incentiva a contri-
buição, sem despesa extra, em benefício de projetos
desenvolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Comdica) de Teutônia.

Conforme o Comdica de Teutônia, as destinações
ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente podem ser feitas diretamente por meio
de depósito bancário na conta do Fundo. As destina-
ções deverão ser informadas ao Comdica para emis-
são de Recibo de Destinação, sendo que a data do
depósito ou pagamento da DARF é que tem valor pa-
ra dedução do Imposto de Renda.

Mais informações podem ser obtidas com o Comdi-
ca de Teutônia, junto à Prefeitura de Teutônia, pelo te-
lefone (51) 3762-7790 ou com os próprios contadores.
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Impostos e taxas com
novo prazo em Teutônia

O prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, anunci-
ou nesta sexta-feira (03/04) a prorrogação do prazo
de vencimento do IPTU. O imposto que tinha venci-
mento em abril será prorrogado para outubro. Foi
prorrogado também o prazo de vencimento dos alva-
rás de localização e da vigilância sanitária. As taxas
que venceriam também em abril foram prorrogadas
para o dia 30 de setembro. Os projetos de lei foram
encaminhados à Câmara de Vereadores nesta sexta e
devem ser votados nos próximos dias. "Dentro das
nossas condições, as condições que cabem ao Municí-
pio, estamos fazendo o encaminhamento desses venci-
mentos lá para o fim do ano para garantir que as
famílias possam se reorganizar", destaca o prefeito.
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Recursos para o HOB
Após destinar R$ 48 mil ao Hospital Ouro

Branco, para a aquisição de um respirador
mecânico, o Foro da Comarca de Teutônia au-
torizou ao HOB levantar mais recursos da
conta de penas alternativas administrada pela
Vara de Execuções Criminais local. Desta vez,
um valor de R$ 43,8 mil. O valor será utilizado
para comprar seis bombas de infusão volu-
métrica peristáltica, equipamentos médicos
que serão instalados na unidade de atendi-
mento aos pacientes de Covid-19 (coronaví-
rus) junto ao hospital. “Trata-se de uma
iniciativa que visa auxiliar a população no
combate à enfermidade, permanecendo o Mi-
nistério Público e o Poder Judiciário à disposi-
ção da comunidade para outras demandas
que se mostrarem necessárias durante a tra-
vessia deste difícil período”, destaca o Judiciá-
rio em comunicado.
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CORONAVÍRUS          POSITIVIDADE

“O que é importante e
essencial em minha vida?”

LUCIANA BRUNE

A presentando uma série de
dicas, sugestões e orienta-
ções para manter uma boa
saúde mental em tempos de

pandemia, a médica psiquiatra Michele
Valent, de Teutônia, desafia as pessoas
a pensarem sobre o que é importante
e realmente essencial na vida de cada
um. Destacando a certeza de que o
Coronavírus deixará cicatrizes em nos-
sa comunidade, pois todos viveremos
momentos muito difíceis, ela também
visualiza perspectivas positivas. “Tal-
vez quando a poeira sentar, vamos
perceber do quão pouco realmente
precisamos para viver e dos excessos
que alguns de nós temos e podemos
partilhar. Vamos descobrir o valor da

real conexão humana, da qual andáva-
mos meio desligados”, sugere.

A profissional destaca que esta
situação súbita de contágio por uma
doença ainda desconhecida e potenci-
almente fatal, que já vitimou milhares
de pessoas, forçou a todos a um isola-
mento social sem precedentes. “Este
isolamento é uma afronta e um risco
à nossa saúde mental”, afirma.

Além da preocupação pelas vidas,
ganha lugar a preocupação com o hon-
rar compromissos financeiros, os recei-
os do desabastecimento alimentar e da
escassez dos recursos de saúde. Ressal-
ta também que os governantes emitem
mensagens muitas vezes contraditórias
e alguns retardam e relutam em adotar
medidas que não podem aguardar.

Neste cenário, as pessoas estão em
casa, remanejando de forma desajei-
tada a manutenção de uma rotina
possível de trabalho, as aulas domici-
liares das crianças, o trabalho do-
méstico e a solidão.

Para falar em saúde mental, ela
destaca que é importante, em primei-
ro lugar, compreender que as sensa-
ções desagradáveis de medo e do nojo
são normais dada a situação. “Palpita-
ções, cansaço, respiração pesada, difi-
culdades de sono, apetite desregulado
e falta de concentração resultam do
mecanismo instintivo de dar priorida-
de ao funcionamento do nosso cére-
bro de luta e fuga, em prejuízo de
nossa racionalidade”, destaca Miche-
le, explicando que estes reflexos fo-

ram importantes para que gerações
de humanos fugissem frente a perigos
e ameaças a suas vidas.

“A situação está difícil e pesada
para todos nós e deixará cicatrizes
emocionais na comunidade, mas, tal-
vez, durante tudo isso a gente descu-
bra o valor real da conexão humana
do qual andávamos meio desligados”,
finaliza, deixando um abraço e pedin-
do que todos se cuidem e pratiquem o
isolamento social.

Para lidar com toda esta situação, Michele destaca a seguir várias
dicas e orientações:
- diminua o seu nível de cobrança pessoal e entenda que seu organismo
precisa descansar mais e produzir menos
- sinta sem julgar as reações físicas e emocionais
- mantenha-se produtivo, mas não force e se condene se sentir desânimo
ou tiver dificuldades em fazer aquele curso online ou a leitura sugerida
- preste atenção no seu discurso interior, o jeito que fala consigo mesmo
- atenção àqueles pensamentos do tipo “é demais para mim” ou “não
vou conseguir”, eles podem surgir, mas não devem ser alimentados.
Mude o foco!
- mantenha uma rotina estruturante mínima
- evite passar o dia de pijama e capriche na higiene
- permita-se estar de alma presente em cada impressão sensorial:
paladar, olfato, tato, audição e visão
- se estiver trabalhando remotamente, estabeleça um lugar físico
específico e mantenha o equilíbrio entre horas trabalhadas e de
relaxamento
- não se exponha a excesso de informações
- não se desgaste buscando alterar convicções políticas ou o processo
de negação da doença de outras pessoas
- adote diante do trabalho e da vida uma atitude de fazer o melhor
possível enquanto for possível
- a transitoriedade da vida e a certeza da morte sempre existiram, não
há nenhuma possibilidade de não morrer; a vigência da pandemia
apenas torna mais aguda nossa percepção do fato
- cuide de crianças, plantas e animais
- cerque-se do impulso de vida, da vida em crescimento
- aceite que grandes porções do seu tempo não devem servir para nada
- desprenda-se temporariamente da obrigação de dar utilidade a cada
minuto da sua vida
- consuma material cultural de qualidade e de cunho positivo
- partilhe informações verdadeiras e seja responsável pelo que divulga
- fale diariamente com pessoas de fora do ambiente doméstico, através
de telefone, cerca, sacada ou rede social
- tenha gestos solidários
- não aumente o consumo de álcool e outras drogas
- não descuide do tratamento caso esteja em um
- psicólogos e psiquiatras estão atendendo à distância; uma conversa
especializada pode aliviar a carga emocional do momento
- faça exercícios sugeridos por fisioterapeutas, para combater a
imobilidade prolongada e reforçar o desempenho respiratório
- agora você tem todo tempo do mundo, capriche na higiene bucal, passe
fio dental

COM AS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

- Estes podem demonstrar seu estresse de
diversas formas, com gritos, choro
excessivo, recusa para realizar atividades,
regressão a comportamentos imaturos,
agressividade, preocupação ou dores
genéricas pelo corpo
- tire tempo para falar com seus filhos sobre
a epidemia
- responda perguntas e use linguagem
simples
- assegure de que eles estão seguros com
você
- diga que está ok em sentir-se nervoso agora
- discuta maneiras de aliviar o estresse
- seja modelo de autocuidado, boa
alimentação, sono, movimentação e pausas
- coloque as crianças em contato remoto
com outras crianças regularmente

LEMBRE-SE E REFLITA!
- este período é temporário
- o isolamento é destinado a retardar o
espalhamento do vírus
- seu esforço está ajudando uma série
de pessoas a não contrair a doença,
principalmente os profissionais da
saúde, tão necessários neste momento
- tente encarar este período como uma
oportunidade de reavaliar sua vida
- tente responder o que é importante e
essencial em sua vida
- avalie em que deveria focar mais
tempo e energia
- tenho dado aos ente queridos o foco
que merecem?
- que espaços e atividades ganhos
durante este isolamento eu desejo
preservar quando tudo isso terminar?
- que aquisições planejo seguir fazendo
ou se tornaram supérfluas

SUGESTÕES PARA CUIDAR DA SAÚDE MENTAL

MICHELE VALENT
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 Faça atividades prazerosas
 e intercaladas ao longo do dia

ALINA VILCHENKO - PEXELS
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Diante de abaixo-assinado, nova
audiência pública tratará plano diretor

WESTFÁLIA          CÂMARA DE VEREADORES

CÂMARA
DE VEREADORES DE WESTFÁLIA

Vereadores aprovam dois Projetos de Lei
Os vereadores de Westfália estiveram reunidos em sessão ordiná-

ria nesta quinta-feira, dia 02 de abril. Na oportunidade, entraram em
pauta dois Projetos de Lei do Poder Executivo, sendo que os mesmos
foram aprovados por unanimidade de votos.

 Projetos de Lei
Projeto de Lei nº 12/2020 – autoriza o Poder Executivo a firmar

aditivo ao convênio firmado com a Associação Beneficente Ouro
Branco, e dá outras providências;

Projeto de Lei nº 13/2020 – autoriza o Poder Executivo a firmar
aditivo ao convênio firmado com a Sociedade Sulina Divina Providên-
cia - Hospital de Estrela, e dá outras providências.

A próxima sessão ordinária será no dia 16 de abril (quinta-feira),
com início às 18h30min.

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 importante: 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

JÚLIA CAROLINE GEIB

A  sessão da Câmara de
Vereadores de Westfá-
lia trouxe novamente à
pauta o plano diretor e

a questão da arborização. Confor-
me o vereador Jucimar Docena
(PDT), diante de dúvidas e pedi-
dos de mudança, o prefeito Otá-
vio Landmeier garantiu outra
audiência pública com a comuni-
dade logo que finalizar o isola-
mento devido ao Coronavírus. “A
população irá decidir o que quer,
a cidade arborizada ou como es-
tá”, afirma Docena.

O assunto foi levantado na ses-
são passada, quando o vereador
Alexandre Grana (sem partido)
citou em tribuna um abaixo-assi-
nado para modificar questões refe-
rentes a mudanças no calçamento,
que afetariam as propriedades dos
moradores, e que já constava com
cerca de 300 assinaturas. Na ses-
são desta quinta-feira, Grana disse
que o plano diretor já foi alterado
duas vezes “e não teve esse baru-
lho todo. Eu sugeriria, para a admi-
nistração, que fizesse um projeto
em que a Prefeitura comprasse
algumas mudas e doassem para os
munícipes plantarem”, opina.

A reportagem teve acesso ao
abaixo-assinado, que solicita a re-
vogação do Artigo 27 - inciso VII,
alínea “a” da Lei 1441 de 22 de
dezembro de 2017. É referente à

medição de algumas ruas, de 20m,
16m, 15m, e 13m de largura, que
serão ampliadas para arborização.
Conforme o abaixo-assinado, cada
terreno irá perder uma metragem
que pode ser de 1,40m e de 3,40m,
depen=dendo da largura da calça-
da. O abaixo-assinado considera
que isso deveria ser feito apenas
nos loteamentos novos, pois os
antigos estariam com escrituras
pagas por aquelas metragens.

O vereador Docena aproveitou
para instigar a população a partici-
par da audiência pública, enalte-
cendo o papel que elas já tiveram
na construção do plano. “Entre as
pessoas que já assinaram o abaixo-
assinado, pelo menos 100 devem
comparecer, pois lá haverá pesso-
as técnicas para explicar”, afirma.
Conforme ele, o plano diretor é do
município e das pessoas, e quem
vai decidir sobre ele é a população.

Ainda conforme ele, a arboriza-
ção é um pedido frequente da co-
munidade, mas para isso, é preciso
permissão dos proprietários de ter-
renos. “Para isso, foram realizadas
seis audiências públicas, divulgadas
em todos os jornais, nas rádios, no
site da prefeitura, da câmara de
vereadores, nos murais, durante as
sessões, convidando as pessoas a
participar das audiências”. Confor-
me Docena, ele se ausentou em uma
dessas audiências, na qual foi deba-
tida essa questão. “Não sei quantas

pessoas participaram, mas nenhu-
ma disse que não gostou do que foi
definido. A princípio, todos estão
satisfeitos” conta.

Sobre a aprovação do plano
diretor na Câmara, ele explica que
os vereadores não iriam contra
aquilo que a comunidade decidiu
em audiência. Para esclarecimento,
ele ressalta que o plano só vale de
2017 pra frente. “As construções
prontas, jamais serão mexidas. Po-
de ter um muro, um quiosque, uma
casa, não será mexido, e se alguém
mexer, vai pagar”, detalha.

O vereador Valério da Fonseca
(MDB) afirmou, em tribuna, que
“isso é gente que quer se aprovei-
tar do momento por politicagem,
então o povo tem que ficar atento”,
referindo-se à polêmica do abaixo-
assinado. “Nos loteamentos novos,
depois que estiver tudo pronto,
acho que a Prefeitura vai ressarcir
algo pra eles. O pessoal tem que
participar mais. Mas o povo se
acomoda. Depois, quando a criança
é batizada, todo mundo quer ser
padrinho”, salienta.

PRÉ-CANDIDATO GRANA
O vereador Alexandre Grana co-

municou na tribuna que pediu sua
desfiliação ao PDT e que, como muitos
já sabem, é pré-candidato a prefeito.
Conforme ele, sua desfiliação é amigá-
vel. “Não tenho nada contra nenhum
colega vereador. Eu sou pré-candida-
to, sim, não vou negar nem fugir”,
disse ele.

Ainda na tribuna, ele comentou
sobre uma página do Facebook que
realizou manifestações sobre os po-
líticos do município, a página Voz de
Westfália. Nela, uma publicação reali-
za sugestões de ações aos governan-
tes, inclusive, solicitando a doação dos
seus salários ou parte dele para en-
frentar o período de crise. “Vemos ser
publicado para vereadores doarem
salários. Sim, mas quem é a Voz de
Westfália? Eu gostaria de saber quem
é o administrador desse grupo. Como
nós vamos ajudar? E tem imprensa
que fica falando coisinhas. Porque
eles também não doam a parte de-
les?”, questiona.

Valério da Fonseca (MDB) enalte-
ceu o trabalho dos profissionais da
área da saúde e outros que estão
trabalhando no combate ao Coronaví-
rus. “Os nossos funcionários, médicos,
enfermeiros, faxineiras, motoristas de
ambulâncias, são pessoas para tirar o
chapéu. Eles têm que enfrentar essa
situação no dia a dia, e não é fácil”,
afirma. O vereador Alexandre Grana
complementa que as coisas estão difí-
ceis e vão ficar mais para todo mundo,
desejando força.

No que se refere ao Coronavírus, o
vereador Docena trouxe um comuni-
cado da administração referente à
pandemia, que alega que os protoco-
los via arquitetura e engenharia po-
dem ser acessados via o site da
Prefeitura, sem necessitar o desloca-
mento até a prefeitura e agilizar o
processo de acompanhamento. “Os
demais setores também estão se habi-
litando para, nos próximos dias, pos-
sam utilizar o mesmo sistema”,
explica.

CORONAVÍRUS

FALTA DE ÁGUA
Docena afirmou que a Prefeitura

está levando água até as propriedades
com um caminhão de tanque não muito
grande. Ele soube da existência de um
tanque na prefeitura com capacidade de
nove mil litros, que veio por meio de
emenda. “A Prefeitura está indo buscar
esse tanque e a intenção é usá-lo em um
caminhão para transportar água”, conta.

Sobre isso, Grana enaltece que queria
que tomassem medidas sobre os poços
de água. “Temos, na Berlim, um poço
perfurado e dizem que tem boa vazão de
água. Não tem bomba, nada, lá”, reflete
ele. “Gostaria de pedir que fosse coloca-
da água nas caixas da Associação, por-
que escutamos coisas que estão
acontecendo que não está certo”, aponta.
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ESTADO          NOVA DATA

Aulas ficam suspensas até o dia 30

Turno único
Um novo decreto estabelece horário especial

de expediente entre os dias 06 e 30 de abril do
corrente exercício que será em turno único, ou
seja, o horário de expediente será das 7h às 13h,
em todas as repartições públicas municipais,
exceto na Secretaria da Saúde.

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.

Atendimento suspenso
A Junta de Serviço Militar do Município de

Poço das Antas está com seus atendimentos
suspensos por tempo indeterminado, por situa-
ção de calamidade pública, conforme dispõe
decreto nº 2.214 de 20 de março de 2020, sobre
medidas de prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Adminis-
tração Pública. O alistamento militar online con-
tinua, e o prazo se finda em 30 de junho de 2020.

NOTÍCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DE POÇO DAS ANTAS

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

A s aulas no Rio Grande
do Sul estão suspen-
sas até o dia 30 de
abril. A medida foi

anunciada pelo governador Edu-
ardo Leite anunciou na terça-
feira (31/03) e vale para escolas
da rede estadual, em universida-
des e em instituições de ensino
públicas e privadas. Interrompi-
das gradativamente desde 19 de
março, as aulas seguirão suspen-
sas até 30 de abril. “Não vemos,
neste momento, a possibilidade
de, durante o mês de abril, re-
gredirmos as regras de restrição
de contato. Assim, com essa no-
va orientação, as famílias podem
se organizar”, disse o governa-
dor. Embora na maioria dos ca-
sos não desenvolvam a doença
com gravidade, jovens e crianças
são considerados transmissores
do coronavírus.

Inicialmente, as aulas da rede
pública estadual haviam sido sus-
pensas até o dia 2 de abril, de
acordo com o Decreto 55.118.
Universidades e instituições de
ensino haviam definido, também,
datas para o retorno, mas, agora,
com o novo decreto, todas as au-
las em todas as instituições de
ensino no Estado ficam suspensas.

Para evitar que os alunos da
rede estadual sejam prejudica-
dos, foi implementada a metodo-

logia das aulas programadas,
envolvendo diversos recursos
pedagógicos e tecnológicos os
quais as escolas dispõem, inclu-
indo plataformas digitais e apli-
cativos variados.

As atividades desenvolvidas
por meio das aulas programadas
estão disponibilizadas de modo
que todos tenham acesso, seja por
mensagens de WhatsApp ou Face-
book, compartilhamento de arqui-

vos de áudio e vídeo, por e-mail,
por salas virtuais ou até mesmo
pela entrega de materiais didáti-
cos nas áreas rurais do Estado.

Neste período, professores da
rede participam do módulo 2 do
curso on-line sobre a elaboração
do Currículo Referência da Rede
Estadual de Ensino do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio,
contando com a participação di-
reta de mais de 42 mil docentes.

POÇO DAS ANTAS          PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS

Sessões da Câmara serão virtuais
PALOMA GRIESANG

A Câmara de Vereadores de
Poço das Antas realizou sessão
extraordinária nesta quinta-feira
(02/04). Porém, desta vez a sessão
foi diferente, ocorreu de forma
virtual. Através de videochamada,
os vereadores se reuniram para
analisar a matéria em pauta e
votá-la.

Em pauta, o Projeto de Resolu-
ção nº 001/2020 que trata, justa-
mente, da realização de reuniões

de comissão e sessões ordinárias
e extraordinárias virtuais. Como
medida de prevenção ao coronaví-
rus, enquanto durar a pandemia,
a medida estabelece os encontros
de forma virtual. Os vereadores
que não participarem das sessões
virtuais terão considerada a falta,
com prejuízo ao subsídio.

A medida aprovada também dis-
pensa a realização de oração, leitura
da ata, explicações pessoas e uso da
tribuna. Sendo assim, as sessões vão

se ater apenas à ordem do dia, análi-
se e aprovação das matérias.

A partir da resolução, também
está estabelecido o fechamento
da sede da Câmara. Os servidores
deverão ficar à disposição para
teletrabalho. Os trabalhos na se-
de da Câmara devem ser retoma-
dos assim que permitido pelas
orientações do Ministério da Saú-
de. A medida foi aprovada por
unanimidade com ausência do
vereador Roque Pedro Stuermer.

Salas de aula ficam vazias por mais um mês

PEXELS

O Prefeito Municipal de Imigrante/RS torna
pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL de Pregão
Presencial nº 057/2020, cujo objeto é a contrata-
ção exclusiva de empresa qualificada como
microempresa (me) ou empresa de pequeno porte
(EPP) para o fornecimento de forma parcelada de
produtos de limpeza e higiene cuja data de
abertura está prevista para dia 17 de abril de
2020, quando serão recebidos os envelopes de
propostas e documentação de habilitação. O
edital e as alterações, poderão ser obtidas no site
www.imigrante-rs.com.br.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMIGRANTE

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020

O Município de Imigrante/RS torna público que
estará recebendo, até às 9h, do dia 23 de abril de
2020, propostas e documentação de habilitação,
objetivando a contratação de serviços de máqui-
nas pesadas com Trator de Esteira e Escavadeira
Hidráulica  para o Município de Imigrante/RS.
Maiores informações pelo fone (51)3754-1100 no
Departamento de Compras ou site www.imi-
grante-rs.com.br.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2020

CELSO KAPLAN
Prefeito Municipal
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TEUTÔNIA          ADAPTAÇÃO NO MEIO VIRTUAL

Comércio proibido de abrir, mas não de vender

PALOMA GRIESANG

C om o decreto emiti-
do pelo governador
do Estado, Eduardo
Leite, o comércio re-

cebeu uma notícia dura e que
não esperava: comércio fe-
chado até o dia 15 de abril.

Em Teutônia, um novo decre-
to adequou o decreto que
anteriormente liberava o co-
mércio a partir do dia 06 de
abril, para ficar de acordo
com o decreto estadual. Po-
rém, apesar de as portas es-
tarem fechadas, os comerci-

antes não estão proibidos de
vender.

Isso porque o decreto teu-
toniense permite que os co-
merciantes vendam em duas
modalidades: a tele-entrega
ou o take away, que é quando
o cliente compra virtualmen-
te e passa na loja apenas para

pegar o produto. Estas duas
modalidades estão liberadas
pelo decreto e podem ser
uma forma de os comercian-
tes manterem as vendas mes-
mo com a restrição de funci-
onamento.

Essa medida de adaptação
e virtualização do comércio
está sendo incentivada, inclu-
sive, pela Câmara de Indús-
tria Comércio e Serviços
(CIC) Teutônia, que lançou
em suas redes uma campa-
nha sugerindo aos associados
que utilizem os meios digitais
para manter as vendas. Até
mesmo o pagamentos podem
ser feitos por meio digital.
Seja pelo internet banking,
com envio de código de bar-
ras ou fornecendo o número
da conta para transferências
eletrônicas. Conforme divul-
gado pela entidade, a suges-
tão é fazer a divulgação e as
vendas através das diversas
redes: Instagram, Facebook,

Para manter os negócios,
e também fazendo uso dos
meios digitais, o Sebrae vai
realizar uma rodada virtual
de oportunidades. Diaria-
mente, serão feitas aproxi-
mações e contatos a partir
das necessidades de compra
e venda das empresas. Sema-
nalmente, empresas inscri-
tas receberão um catálogo
com as oportunidades.

As empresas interessa-
das fazem a inscrição no
Portal de Rodadas:www.se-
braers.com.br/rodadasde-
negocios. Neste portal, elas
colocam os produtos e ser-
viços que desejam ofertar
ou demandar, ou propostas
de parcerias. O Sebrae dis-
ponibiliza também materi-
ais e palestras no site
www.sebraers.com.br/co-
ronavirus.

NEGÓCIOS
VIRTUALMENTE

Vendas podem ser feitas pela internet, inclusive através das redes sociais

PEXELS

DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL

CIC defende retomada do comércio no dia 06

Tele-entrega e take away estão permitidos no decreto municipal desde que sem aglomerações

PALOMA GRIESANG

Após todo o impasse envol-
vendo o decreto estadual que
define o retorno das ativida-
des do comércio apenas no dia
15 de abril, a Câmara de In-
dústria, Comércio e Serviços
(CIC) de Teutônia se pronun-
ciou defendendo o retorno das
atividades na próxima sema-
na. No início da semana, em
reunião com o Executivo havia
sido acordado esperar pelo
fim do decreto municipal, na
segunda-feira (06/04) para
iniciar a retomada gradual das
atividades. A entidade havia
concordado em esperar mais
alguns dias para o retorno,
levando em conta as orienta-
ções dos profissionais de saú-
de. Porém, com o decreto es-
tadual definindo o retorno pa-
ra dia 15, se demonstrou pre-
ocupada e defendendo o re-
torno no dia 06.

Em reunião nesta quarta-
feira (01/04) a entidade de-
bateu a questão. “As empre-
sas dependem das pessoas e,
mais do que nunca, é preciso

preservar a saúde e a vida da
sociedade. Ao mesmo tempo,
precisamos olhar com aten-
ção à saúde das empresas.
Empresários, empreendedo-
res e trabalhadores estão ca-
rentes de ações que estejam
alinhadas à sustentação eco-
nômica e geração de renda da
população. Defendemos a fle-
xibilização da jornada de tra-
balho e a reabertura do co-
mércio conforme estabeleci-
do pelo Decreto Municipal,
seguindo as orientações de
restrições, os protocolos de
segurança e as determinações
dos órgãos e profissionais de
saúde competentes”, afirma a
entidade em nota.

O presidente da CIC, Airton
Kist, diz que a entidade e os
empresários estão muito in-
dignados e que a notícia foi
muito dura. “Estamos sentin-
do que o setor econômico está,
de certa forma, sendo visto
como um adversário, e nós
não queremos que seja assim”,
avalia. Ele considera que a
entidade sempre busca um

equilíbrio das parte, para que
“não gerasse logo ali na frente
um caos”. Ele considera que
chegou o momento do setor
receber respostas. “Não pode-
mos só receber regras de não
funcionamento. Precisamos
receber respostas”, pontua.

Kist pondera que, até o
momento, entendiam que os
decretos municipais atendi-
am Às demandas. “Respeita-
mos eles, e a nossa nota pede
algo neste sentido. Que os
decretos sejam cumpridos, e
que possamos a partir de se-
gunda-feira voltar a traba-
lhar”. Ele diz ainda que a data
da próxima segunda-feira já
havia sido “dolorosa”.

Considera que é preciso
avaliar os comércios a partir de
diferentes realidades. “O co-
mércio de Teutônia não é igual
o comércio de Porto Alegre.
Teutônia não tem um comércio
muito volumoso, com aglome-
ração de pessoas”, exemplifica.
Assim, avalia que quando o
governador tira o direito do
prefeito de decidir sobre a sua

cidade, ele estabelece um crité-
rio uniforme. “Só que este cri-
tério uniforme, tem que vir
com respostas e é isso que nós
estamos cobrando”, destaca.

O presidente considera
que “o desequilíbrio está ge-
rado”, falando sobre os im-
postos que ainda precisam
ser pagos. “O governador está
criando uma série de restri-
ções, mas não está dando res-
postas. Precisamos saber, e
para ontem, saber o que as
empresas vão fazer”, reforça.
Segundo ele, o medo é o fe-
chamento das empresas e o
desemprego. Sobre medidas

do governo, diz que a dúvida
é de como esse dinheiro che-
gará nas empresas. “E não é
para daqui um mês, é para
hoje”, salienta. “Precisamos
do governo estadual e federal
respostas. Estávamos de for-
ma muito harmoniosa, sem-
pre construindo o diálogo, o
que era melhor para cada
município, respeitando e
equilibrando as coisas. E hoje,
vemos que as coisas estão
desequilibradas. O setor eco-
nômico está, de certa forma,
esquecido, abandonado. Logo
ali na frente o caos pode ser
maior”, conclui. 

Entidade realizou reunião para debater o assunto

DIVULGAÇÃO
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LUCAS LEANDRO BRUNE

E m todo o Rio Grande do Sul,
o setor calçadista estima pe-
lo menos 2.500 colaborado-
res demitidos. No Brasil, são

cerca de 10 mil desempregados, con-
forme a Abicalçados. Em Teutônia, o
presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias Calçadistas de
Teutônia (Siticalte), Roberto Müller,
confirmou à nossa reportagem que
praticamente 600 demissões estão
confirmadas no setor em três empre-
sas de Teutônia. E não será surpresa
se houverem novas demissões nas
próximas semanas. “É um efeito cas-
cata”, lamenta Müller.

Além do fechamento completo da
unidade da RR Shoes (da marca Via
Uno), com 400 demissões, anunciada
nesta quarta-feira (01/04), também
já estavam confirmadas 130 demis-
sões na Paquetá Calçados do Bairro
Teutônia e o encerramento de 48
contratos de experiência na Calçados
Piccadilly do Bairro Canabarro.

O diretor da RR Shoes Comércio e
Fabricação de Calçados, Ramon Rabe-
lo de Souza, justificou o encerramen-
to da fábrica à “crise da Covid-19.
Estamos muitos tristes!”. Apesar des-
ta justificativa, nas redes sociais, pes-
soas que trabalhavam na fábrica
afirmam que ela já enfrentava proble-
mas antes da epidemia. Em entrevista
para a colunista Marta Sfredo, de
Gaúcha ZH, a empresa informou de
que o fechamento estava programado
para ainda este ano, porém os preju-
ízos com a pandemia anteciparam a
decisão.

A RR Shoes anunciou a redução de
15% de sua mão de obra em contrato
de experiência, além do encerramento
das atividades na unidade industrial
localizada em Teutônia, “como medi-
da de antecipação a um cenário eco-
nômico que pode ficar ainda mais

delicado. A empresa classifica a crise
como grave e prevê uma retomada
lenta da economia. Por este motivo,
as medidas foram tomadas para man-
ter suas atividades e para tornar viá-
vel, assim que a situação manifestar
melhoras, a recontratação gradual
dos colaboradores desligados”.

Muito preocupado com a situação,
Müller informou em entrevista à Rá-
dio Popular FM nesta quarta-feira
(01/04) que o fechamento da RR Sho-
es era irreversível e a empresa já
chamou os colaboradores, que com-
pareceram nesta quinta-feira (02/04)
e receberam o aviso prévio. O presi-
dente do Siticalte informou que está
em andamento o pagamento dos di-
reitos trabalhistas.

Quase 600 são demitidos no setor calçadista
TEUTÔNIA          ECONOMIA AFETADA

DANIELA BARONI MARTINS

Um dos principais setores da
economia de Teutônia, o ramo
calçadista, já sente os impactos da
pandemia de coronavírus. A para-
da nas atividades já provocou o
fechamento de empresas e a redu-
ção no quadro de funcionários.
Atualmente, o setor emprega cer-
ca de 4 mil pessoas no município.
Por isso, o deputado Dalciso Oli-
veira defende a retomada gradual
das atividades econômicas.

Ele também atua no ramo cal-
çadista e tem uma fábrica que
precisou parar as atividades. “Pre-
cisamos olhar para a saúde de
todos os gaúchos, mas não pode-
mos deixar de cuidar daquilo que
primeiramente toca a vida das
pessoas que é o trabalho”, ponde-
ra. Porém, ele não refuta não se-
guir as orientações daquilo aquilo
que todos os profissionais de saú-
de têm orientado para a preven-
ção da doença.

Mesmo assim, ele defende a
volta gradual das atividades econô-
micas. “Os municípios têm históri-
cos e realidades diferentes. Vemos
a possibilidade de todos retoma-
rem as atividades forma gradativa,
mas sem perder o controle e dos
cuidados”, comenta. Mesmo assim,
Oliveira acredita que o setor calça-
dista voltará com alta competitivi-
dade após a pandemia, pelas
políticas que têm sido implemen-
tadas pelo Estado.

REGIÃO          ECONOMIA

Deputado defende que setor calçadista continuará forte após a pandemia

MAIS DESLIGAMENTOS?
O fechamento de mais postos de traba-

lho em Teutônia não está descartado, pois
há indústrias e ateliês de calçado que
ainda estão em férias coletivas, a partir do
decreto municipal. Algumas retornarão
na próxima segunda-feira (06/04) e ou-
tras adiaram a retomada das atividades
para depois da Páscoa, no dia 13 de abril.

O prefeito Jonatan Brönstrup, tam-
bém em entrevista à Rádio Popular FM
nesta quarta, também comentou o as-
sunto. Ele teve encontro com empresá-
rios do setor para tratar destas e outras
questões na retomada das atividades.
“Vamos estudar juridicamente como
auxiliar ateliês e indústrias para mini-
mizar os impactos”, avalia.

Funcionários receberam aviso prévio nesta quinta-feira, com ação de
conscientização para que permanecessem com distância de 2 metros na fila

DIVULGAÇÃO

Demissões confirmadas
em Teutônia

400 COLABORADORES
RR SHOES

130 COLABORADORES
PAQUETÁ

48 COLABORADORES
EM EXPERIÊNCIA

PICCADILLY

578 DESEMPREGOS
TOTAL

ARQUIVO FP
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BRASIL          PARA EVITAR DEMISSÕES

MP permite redução de
jornada de trabalho por três meses

PALOMA GRIESANG

N esta quarta-feira
(01/04), o Governo
Federal anunciou no-
vas medidas que ten-

tam evitar demissões e garantir
emprego em meio à crise do
coronavírus. Entre elas a Medida
Provisória (MP) que permite a
redução de jornada do trabalho
e salário. Conforme a MP, as

reduções podem ser de 25%,
50% ou de 70%. O programa
intitulado “Programa Emergen-
cial de Manutenção do Valor do
Emprego e Renda” prevê ainda
a preservação do valor do salá-
rio-hora dos empregados. O pro-
grama terá duração de 90 dias.

As empresas que aderirem
ao programa não poderão demi-
tir funcionários. Além disso, de-

vem assegura o emprego pelo
mesmo período de redução da
jornada. Ou seja, se optar por
reduzir a jornada por três me-
ses, após, deverá garantir ao
empregado mais três meses de
trabalho. As medidas valem para
todos os trabalhadores, inclusi-
ve trabalhadores domésticos.

O governo prevê que a medi-
da deve ter custo de R$ 51 bi-

lhões, atendendo a 24,5 milhões
de trabalhadores. Segundo as
projeções, sem esta medida, as
demissões poderiam chegar a 12
milhões. Com a proposta, o go-
verno prevê que esse número

caia para 3,2 milhões. Para algu-
mas empresas específicas, que
estão quase paradas, a medida
autoriza, também, a suspensão
de contrato de trabalho. A sus-
pensão tem prazo de 60 dias. 

Trabalhadores que tenham a
jornada reduzida ou contrato
suspenso terão compensação
paga pelo governo federal. Tra-
balhadores com jornada reduzi-
da receberão o Benefício Emer-
gencial de Preservação do Em-
prego e da Renda aos trabalha-
dores que tiverem sua jornada
reduzida. Quem ganha até um
salário-mínimo, ou seja, R$
1.045, o governo complementa-
rá o salário do trabalho até o
valor integral. Quem recebe mais
do que isso, o benefício será cal-
culado a partir do valor mensal
do seguro-desemprego que o
empregado teria direito se fosse
demitido.

Por exemplo, quem teve
30% da jornada reduzida, rece-
berá 30% da parcela que seria
o seguro-desemprego. Esta re-
dução de jornada precisa ser
acordada entre empregado e
empregador. Para quem ganha
até três salários-mínimos (até
R$ 3.135) a negociação pode ser
individual ou coletiva. De R$
3.135 até o valor de dois tetos
do INSS (R$ 12.202,12) a nego-
ciação deve ser coletiva. Para
quem ganha acima de R$
12.202,12 o acordo pode ser
individual.

Quem tiver o contrato sus-
penso, será compensado com a
parcela integral do seguro-

desemprego. Mesmo se receber
este benefício emergencial, se o
empregado futuramente for de-
mitido, ele terá direito ao seguro-
desemprego sem desconto no
benefício. Nestes casos, as em-
presas com receita bruta anual
de até R$ 4,8 milhões podem
suspender os salários de todos
os funcionários. Empresas que
faturam acima disso, terão de
arcar com, pelo menos, 30% dos
salários.

Os trabalhadores não preci-
sarão solicitar o benefício. Feito
o acordo com o empregador, a
empresa deve comunicar o go-
verno e o benefício será pago em
sua conta.

TRABALHADORES TERÃO COMPENSAÇÃO

Auxílio Emergencial de R$ 600: saiba o que é e como vai funcionar 
MEDIDAS ECONÔMICAS

PALOMA GRIESANG

Na segunda-feira (30/03) o Sena-
do aprovou o auxílio emergencial de
R$ 600 para trabalhadores autôno-
mos de baixa renda. A medida durará,
a princípio, três meses, mas poderá
ser prorrogada. O projeto foi sancio-
nado na quarta-feira (01/04) pelo
presidente Jair Bolsonaro.

O benefício será destinado a cida-
dãos maiores de idade sem emprego
formal, mas que estão na condição de
trabalhadores informais, microem-
preendedores individuais (MEI) ou
contribuintes da Previdência Social.
Também é necessário ter renda fami-
liar mensal inferior a meio salário-
mínimo per capita ou três salários-
mínimos no total e não ser beneficiá-
rio de outros programas sociais ou
do seguro-desemprego.

“Quem tem carteira assinada não
vai receber, porque o patrão vai con-
tinuar pagando seu salário, o governo
vai até emprestar dinheiro para as
empresas não demitirem seus funcio-
nários durante a pandemia e continu-
ar pagando todos certinho. Os colonos

[agricultores], a princípio, não vão
receber, porque é para aquelas pesso-
as das cidades ficarem em casa. O
colono, em tese, continua trabalhan-
do”, explica a advogada Marilu
Schwarz.

Para receber, é preciso ser maior
de 18 anos, e o benefício será limitado
a duas pessoas por família. Mães che-
fes de família recebe o valor dobrado,
ou seja, R$ 1.200. “A gente falava de
R$ 200 por pessoa, só que como o
Congresso queria dar R$ 1.200, o go-
verno fez um acordo e fechou na faixa
de R$ 600 por pessoa. Claro, em uma
família onde o homem e a mulher não
pode sair de casa, vão receber os R$
1.200. A mãe solteira também, muito
comum neste país, vai receber os R$
1.200”, esclarece.

Outro ponto importante: não pode
estar recebendo pensão, aposentado-
ria ou seguro desemprego. “Exceto o
Bolsa Família. No país, o Bolsa Família,
em média, é de R$ 150, R$ 200, então
a pessoa pode escolher abrir mão do
Bolsa Família e sacar esse voucher do
coronavírus”, destaca.

O governo ainda não definiu co-
mo serão os pagamentos. Apenas
que serão feitos pelos bancos fede-
rais: Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal, Basa e BNB. “Quem já
tem MEI, é microempreendedor in-
dividual, em tese, já é inscrito no
governo. Agora, para o desemprega-
do, o trabalhador que costuma tra-
balhar frio, precisa se inscrever no
Cadastro Único. As pessoas que fa-
zem isso costumam ir à Assistência
Social do município, mas com tudo
de portas fechadas não tem acesso.
Mas, existe um portal no site do
governo e é muito fácil de preencher,
tem também uma auto-declaração
sendo disponibilizada pelo gover-
no”, explica. Para quem não está no
Cadúnico, o governo deverá disponi-
bilizar também um cadastro em um
sistema que ainda será desenvolvi-
do.

A advogada busca acalmar os tra-
balhadores. “Fiquem calmos, vamos
continuar dando dicas, ensinando a
fazer, com passo a passo, para irmos
acompanhando”, reforça. 

- Maiores de 18 anos
- Que não tem emprego formal
- Não pode estar recebendo nenhum

benefício previdenciário ou assistencial,
exceto o Bolsa Família, que pode ser trocado

- Renda familiar até três salários-minímos
por família

- Isento do Imposto de Renda de acordo
com o ano passado

- Pessoas que tem MEI

Este não é o momento de ir até os banco
ou ao CRAS, é o que orienta o ministro da
Cidadania Onyx Lorenzoni. A advogada Marilu
Schwarz também ressalta este ponto. “Não
adianta ir achando que o dinheiro vai estar lá,
não é assim”, reforça. Ela explica que quem
tem Bolsa Família ou Cartão Cidadão, prova-
velmente sejam utilizados estes cartões e
senha. “Só que eles vão explicar”, aponta.

Marilu reforça que o auxílio visa incentivas
as pessoas a ficarem em casa. “Dê uma olhada
nos sites do Cadastro único, preencha a auto-
declaração, mas não se apavore, isso vai ser
explicado com o tempo, vai ser explicado como
sacar o dinheiro”, conclui.

NÃO É HORA DE IR
NO BANCO OU NO CRAS

Medida visa tenta preservar emprego formais

PALOMA GRIESANG
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ESTADO          CORONAVÍRUS

“A curva não se achata”,
afirma Osmar Terra

Assembleia Legislativa
devolverá R$ 30 milhões
para ações no controle
do Coronavírus

DANIELA BARONI MARTINS

A Assembleia Legislativa do Estado decidiu
suspender algumas ações e cortar gastos para
destinar recursos ao combate a pandemia de
Coronavírus. Em função disto, até o início desta
semana, os deputados conseguiram disponibili-
zar para o Governo do Estado cerca de R$ 30
milhões. Também houve a opção por dar agili-
dade a aprovação de projetos importantes para
o andamento das atividades. Os deputados ain-
da estudam outras medidas de contenção de
gastos para obter valores ao combate a esta
doença.

Segundo o presidente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Ernani Polo (PP), o colegiado
decidiu por dar celeridade à aprovação de al-
guns projetos importantes encaminhados pelo
governador Eduardo Leite. Há cerca de duas
semanas, por exemplo, foi dado parecer favorá-
vel para a contratação de médicos para a central
de regulação de leitos. Além de permitir a con-
tratação de profissionais para o tele atendimen-
to e para o laboratório. Da mesma forma foi feito
com o decreto que reconheceu o Estado em
situação de calamidade pública.

Também foram reduzidas as atividades na
assembleia para evitar aglomerações. E, para
poder fazer sessões virtuais, foi aprovado uma
mudança no regimento interno. Desta forma, foi
realizada na semana passada a primeira sessão
da história do órgão em forma de videoconfe-
rência. “Momento que foi realizada a reunião de
líderes e da mesa diretora. Em que decidimos
por algumas contenções e cortes de recursos”,
comenta o presidente.

Com os gastos reduzidos, foi possível reunir
cerca de R$ 30 milhões para destinar ao Gover-
no do Estado, para o enfrentamento a pandemia.
Foram suspensas diárias, passagens áreas e
cortadas em 30% as cotas dos gabinetes dos
deputados, das comissões e de toda a parte
administrativa. A suspensão que vale por 90
dias, ou seja, até o final do mês junho. “Vamos
continuar com este mesmo objetivo da econo-
micidade, para que se consiga viabilizar mais
recursos em seguida”, pondera Polo. Outras
medidas estão sendo avaliadas para obter valo-
res para este enfrentamento.

O presidente destaca que estes valores po-
dem ser utilizados para equipar hospitais. Inclu-
sive, segundo ele, houve uma solicitação por
parte do Hospital Santa Terezinha de Encantado
para ampliação de leitos, que está sendo pleite-
ado pela casa legislativa. Neste mesmo sentido,
ocorre uma demanda por parte do Hospital
Ouro Branco de Teutônia, para poder ampliar
as estruturas de atendimento.

ESTADO          CONTRAPONTO ÀS AÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS

Médico, deputado federal e ex-secretário da Saúde do estado defende que que
quarentena não colabora na diminuição dos casos de Coronavírus

JÚLIA CAROLINE GEIB

O deputado federal pelo Rio
Grande do Sul, Osmar Terra (MDB-
RS), deu entrevista ao Grupo Popu-
lar explicando seu posicionamento
contrário às medidas de isolamen-
to social como forma de diminuir
a propagação da Covid-19. Confor-
me o médico, essa medida não é
eficaz no combate ao contágio, só
se fosse em estágio bem inicial, e
apenas ter boa parte da população
com anticorpos diminuirá a curva,
após ela atingir seu pico. Ele estima
que o vírus já circule há bastante
tempo pelo país.

Secretário da Saúde do Estado
por oito anos, Terra complementa
que suas colocações se embasam
nas experiências anteriores que
teve com as epidemias da dengue,
febre amarela e H1N1 (Gripe A).
“Uma das coisas que aprendi é que
essas medidas radicais não têm
efeito nenhum. Destroem a econo-
mia e não diminuem um doente”,
afirma. O que é fato é que o Coro-
navírus já matou mais pessoas em
três meses do que a H1N1 em 16
meses.

Mesmo assim, Terra insiste que
não existe nenhum trabalho cien-
tífico que aponte a eficácia da qua-

rentena na diminuição dos casos,
pois o vírus está em toda parte. “A
curva não se achata, ela é inexorá-
vel (inflexível), uma força da natu-
reza”, comenta. Apesar disso,
diversos setores da saúde, como a
própria Organização Mundial da
Saúde (OMS), apontam a quaren-
tena como única opção para dimi-
nuir a quantidade de contágios,
diante da falta de tratamento com-
provado no combate à Covid-19. A
ideia é que, mesmo que boa parte
da população adquira o vírus, isso
aconteça em maior período de
tempo para que o sistema de saúde
possa atender toda a demanda.

Conforme o deputado e médico,
os idosos devem realizar a quaren-
tena, pois ela é para quem tem
risco de vida, mas os demais de-
vem levar uma vida normal. “A

pandemia afeta idosos, não afeta
os jovens. Não tem um caso de
criança em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), não tem caso de
adulto sadio que teve uma forma
grave da doença”, comenta. Apesar
da afirmação, mortes por Corona-
vírus já aconteceram com jovens
no Brasil. Na terça-feira (31/03),
faleceu um jovem de 23 anos em
Natal, e outro jovem de 26 anos
morreu no sábado (28/03), em São
Paulo. Em Estrela, um jovem de 20
anos teve resultado positivo para
o vírus, mas se recupera bem.

Ainda sobre isso, a OMS aler-
tou que jovens devem estar aler-
tas. “Vocês não são invencíveis.
Esse vírus pode levá-los ao hospi-
tal por semanas, e até matá-los”,
alertou o diretor-geral diretor-
geral Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, após a morte de uma francesa
de 16 anos há mais de uma sema-
na. Desde então, já ocorreram
mortes de pessoas mais novas ao
redor do mundo. No Rio Grande
do Sul, há dois casos diagnostica-
dos de menores de 14 anos, seis
casos entre 15 e 19 anos e 42
casos entre 20 e 29 anos. Até um
bebê de 1 mês foi diagnosticado
positivo. OSMAR TERRA

Conforme Terra, uma pande-
mia dura em torno de 12 semanas,
e por isso, o surto de Coronavírus
no país deve ter fim no final de
maio ou começo de junho. O pico,
na opinião dele, deve acontecer na
terceira semana de abril. Apesar
de não ter cura, a diminuição da
curva se dará a partir desse perí-
odo, pois mais da metade da po-
pulação teria adquirido defesa a
ele. “Nós temos defesas de muitos
vírus, doenças que tivemos, vaci-
nas que tomamos. Com um vírus
novo, não temos defesa, então ele
se espalha muito rápido e forma
uma curva”, explica.

Conforme Terra, um novo ví-
rus provavelmente já se espalhou
até o momento em que os médi-
cos percebem que as pessoas ado-
ecem devido a ela. “Quando a
China descobriu o vírus, em de-
zembro, provavelmente ele já es-
tava circulando desde novembro.
Por isso, quando iniciaram os tes-
tes, houve uma explosão no nú-
mero de casos”, desenvolve. Para

Terra, em cerca de seis semanas,
ele atinge a metade da população
e milhões de pessoas criam os
anticorpos sem apresentar sinto-
mas, e posteriormente, vem a di-
minuição dos casos. “É uma força
da natureza. Não adianta frear
essa curva porque o vírus só para
de contagiar quando tem muita
gente com anticorpos pra ele”,
conclui.

O que se enfrenta, atualmente,
é um cenário para que esse contá-
gio da população aconteça da for-
ma mais lenta possível, posto que
o sistema de saúde não suportará
muitos casos em massa, o que
resultará em mais mortes. Por
isso, medidas como a querentena
são adotadas e recomendadas pe-
los setores da saúde.

Terra teme que, com a quaren-
tena, uma pessoa da família possa
vir a infectar outros moradores.
Em se tratando de pessoas que
moram na mesma casa, esse con-
tágio poderia acontecer com ou
sem quarentena, e por isso, a ideia

é impedir que nenhum dos mora-
dores se infecte na sociedade. Ele
comenta que em outros países
onde aconteceu a quarentena, não
houve diminuição nos casos. Vale
ressaltar que, mesmo diante da
quarentena, os números de casos
confirmam testes realizados em
pessoas contaminadas, também,
antes da adoção medida.

PREVISÕES

CRÍTICAS À OMS

Conforme o deputado e médi-
co Osmar Terra, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) “foi to-
talmente aparelhada politicamen-
te. Ela mudou muito em relação
ao que era no passado e está em
fase de decadência”. Ele explica
que anteriormente, também con-
siderava preservar as vidas e não
a economia.  “Mas, não adianta
não diminuir o número de doen-
tes e estragar o futuro da geração.
Teremos uma recessão de anos,
inclusive de desemprego em mas-
sa”, conclui.

EV
A

R
IS

TO
 S

Á
 / 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular
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GARIBALDI           MUDANÇAS NO PRIMEIRO ESCALÃO

Prefeito anuncia novos
secretários municipais

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

A  Administração Municipal
de Garibaldi conta com
novos membros em sua
equipe de governo do pri-

meiro escalão, desde terça-feira
(01/04). O prefeito Antonio Cettolin
nomeou os novos secretários muni-
cipais. As alterações ocorrem em
três pastas.

Na Secretaria de Agricultura e
Pecuária, assume Alexandre Steffe-
non, antes conduzida por André Bu-
sa, que retorna para a Câmara de
Vereadores.

Na Secretaria de Meio Ambiente,
assume Fabiano Casagrande, em
substituição a Arnaldo Seganfredo,
que também retorna à Câmara de
Vereadores.

Na Secretaria de Obras, quem
assume é Gerson Gatto, que substitui
Antonio Fachinelli, que segue exer-
cendo o mandato de vice-prefeito.

TRIBUTOS

Prorrogar
o pagamento
de IPTU

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

O prefeito de Garibaldi,
Antonio Cettolin, encami-
nhou na sexta-feira (27/03),
para a Câmara de Vereadores,
o projeto de lei, solicitando
autorização para a prorroga-
ção nos prazos dos pagamen-
tos do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU),
Taxa de Coleta de Lixo e Im-
posto sobre Serviços Fixos
(ISSF). A proposta é prorro-
gar para o dia 15 de junho o
pagamento da cota única e da
primeira parcela dos tribu-
tos, por conta das medidas
restritivas decorrentes da
pandemia do coronavírus
(Covid-19). O vencimento das
parcelas do carnê seguirá o
seguinte cronograma:
● 15/06 - cota única

com desconto de 3%
● 15/06 - 1ª parcela
● 15/07 - 2ª parcela
● 15/08 - 3ª parcela

Alexandre Steffenon André Busa Fabiano Casagrande

Arnaldo Seganfredo Gerson Gatto Antonio Fachinelli

VALÉRIA LOCH

VALÉRIA LOCH VALÉRIA LOCHVALÉRIA LOCH

ANA BIONDO ANA BIONDO
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IMIGRANTE          OBRAS

Inicia pavimentação asfáltica na Rua do Moinho
FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

E m Imigrante, além da preparação
da via e da estrutura para a pavi-
mentação do trecho da Linha Er-
nesto Alves, local por onde

iniciaram as obras dos asfaltamentos no
interior, também já foram começados os
trabalhos para a pavimentação asfáltica da
Rua do Moinho, no Centro de Imigrante.

Nesta primeira etapa dos trabalhos na
parte urbana estão sendo colocados os
tubos para drenagem pluvial e realizada a
organização da rede de água.

Em Linha Ernesto Alves - Seca Baixa - já
foram executadas a limpeza, a abertura de
valas, a colocação de tubos e a remoção de
solos ruins. Em seguida, foi finalizada a
terraplanagem com aterro, nivelamento da
pista e compactação. Agora o trecho está
pronto para receber o pavimento de rachão
e depois o asfalto.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Parceria com Bombeiros Imicol
para combate ao Coronavírus

OBRAS

Obras do Residencial 10 de Abril não param

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

Na quarta-feira (01/04), o
Município de Imigrante e os
Bombeiros Voluntários Imicol
assinaram um contrato para
prestação de serviços de apoio
técnico e operacional ao comba-
te da pandemia de Coronavírus.

Além de orientação à popu-
lação, as ações incluem supor-
te e apoio em barreiras
sanitárias, esterilização de ru-
as, plantão de urgência e emer-

gência, blitz preventiva e de
orientação, e cumprimento do
Decreto de Calamidade Pública
nº 1.837/2020.

O prazo para execução dos
serviços ocorre de 01 de abril até
30 de julho de 2020, com valor
total do contrato de R$ 16.000,00.

Os trabalhos prontamente
iniciaram e já foi realizada a
primeira esterilização de calça-
das, em torno de prédios públi-
cos e praças no Município.

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

A construção das 50 moradias em
Imigrante, prevista para ser finalizada
em maio, segue sem interrupção das
atividades. Na parte estrutural, a Secre-
taria de Obras do município  iniciou
nesta semana as obras das ruas internas
do Loteamento Residencial 10 de Abril.

No local está sendo realizada a
remoção para posterior compacta-
ção, colocação de cordões, rede de
água e rede pluvial. Os trabalhos são
realizados nas ruas internas: Rua 25
de Julho, Rua Germano Mügge, Rua
21 de Abril, Rua 31 de Outubro e Rua
20 de Setembro.

Bombeiros Voluntários atuam
na prevenção ao coronavírus

DIVULGAÇÃO

Na Seca Baixa, obras de pavimentação
também estão em andamento

Obras nas ruas do Loteamento 10 de Abril

DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Trabalhos iniciam na Rua do Moinho
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REGIÃO          CORONAVÍRUS

Demanda de internet aumentou
cerca de 40% nas residências

rosane@certelnet.com.br

Em tempos de pandemia  -
que o melhor da natureza

humana se coloque à disposição
Diante da explosão da pandemia pela Co-

vid-19, somos como crianças brincando com
uma bomba, tamanho é o descompasso entre
o poder do vírus e a morosidade em adotar
uma conduta. Esta pandemia é um desafio pa-
ra o qual não estávamos preparados, obvia-
mente. Será que algum idiota teria tido cora-
gem de acionar o botão de ignição de um ví-
rus altamente contagioso só para ver o que
aconteceria? Estamos acometidos pelo acaso
ou como consequência do fanatismo pelo po-
der e soberania?

O desafio é nos agarrarmos à fé e solidarie-
dade, manter a união e fraternidade, bom senso
e decência diante da situação, que é um inimigo
pouco conhecido do povo e da economia local,
nacional e mundial no momento.

Portanto, empresários, fornecedores e tra-
balhadores, a negociação entre as partes é o
caminho para solucionar a economia imediata.
O senso de justiça há de prevalecer entre os
bons e o governo, e que utilizarão métodos de
gestão eficazes.

É importante salientar que os agrupamentos
humanos, como empresas, comunidades, esco-
las, nações, clubes, festas – são influenciados
por diversos parâmetros – de saúde, econômi-
cos, culturais, tecnológicos, entre outros. E, pa-
ra que a saúde seja a melhor possível, ela de-
pende das empresas de tecnologia, das indús-
trias de alimentos, medicamentos e segurança,
enfim, da cadeia produtiva.

Para limitar o risco de que algo moralmente
incorreto seja decidido, deve-se dar preferência
ao trabalho que tenha valor robusto – aquele
cujas soluções fornecem uma contribuição po-
sitiva para a situação, em defesa da saúde e da
economia de subsistência neste momento – que
seja justificável e aceitável de acordo com as
visões morais.

Decidir não é tarefa fácil. Um depende do
outro, daqui alguns dias alguma cadeia de su-
primentos certamente irá começar a mostrar
gargalos.

Pesquisa com mais de 700 profissionais in-
dicou que empresas demoraram para entender
a gravidade da pandemia.

Na pesquisa, 85,8% dos disseram que suas
empresas estão fazendo algum tipo de campa-
nha de conscientização, mas apenas metade
disse ter sido orientada a fazer home office. A
pesquisa mostrou ainda que no interior de São
Paulo e em outros Estados, essa movimentação
de prevenção e medidas contra o coronavírus
esteve mais devagar. Fonte: Linkedin

A participação das empresas através de seus
planos de contingência e respostas rápidas à
crise será o grande diferencial.

FP DIGITAL
solicite login e senha

digital@folhapopular.info

DANIELA BARONI MARTINS

A s restrições de funciona-
mento das atividades não
essenciais fizeram com
que muitos trabalhadores

tivessem que ficar em casa, alguns
deles em regime de “home office”.
Em função disso, a demanda pelos
serviços de internet aumentou signi-
ficativamente nas residências. Uma
das principais fornecedoras da regi-
ão, a GPSNet registrou um aumento
de 40% no tráfego da internet.

Conforme o diretor do Mercado
de Varejo, Névio Stefainski, a empre-
sa nunca havia registrado na sua
história um uso tão intenso e con-
centrado do serviço. “O acesso bateu
o recorde registrado durante o Gre-
Nal da Libertadores da América
(12/03), quando houve o maior uso
do serviço. Mesmo assim, consegui-
mos manter o fornecimento, sem
paralisação”, destaca.

Além das residências, eles tive-
ram que priorizar o suporte a órgãos
públicos, principalmente de seguran-
ça e saúde. Em função da GPSNet
fazer parte de um grupo de forneci-
mento de internet, uma de suas em-

presas, a Ávato Tecnologia, que que
atende o mercado corporativo e ou-
tros provedores, também precisou
aumentar o fornecimento do serviço
para estes segmentos.

Segundo ele, mesmo com aumento
da demanda, não houve problemas no
fornecimento do serviço. “Ocorreram
apenas problemas pontuais de inter-
rupções por acidentes com caminhões
ou fornecedoras de energias, que rom-
peram cabos. Problemas que atingi-
ram poucas pessoas e que foram
solucionados rapidamente”, explica.
Em geral, o diretor garante que a em-
presa conseguiu manter a estabilidade
da internet para os consumidores.

A GPSNet inclusive adotou a po-
lítica de aumentar cerca de 50% da
velocidade nas residências em que
houve necessidade, conforme a sua
capacidade técnica, sem onerar seus
clientes. “Houve um aumento da de-
manda. Um número de pessoas pas-
sou a usar ao mesmo tempo a
internet e por mais horas”, comenta
Stefainski. Este serviço está sendo
fornecido nos meses de março e abril,
mas se houver necessidade, será es-
tendido enquanto durar a pandemia.

ATENDIMENTO
A empresa também tomou

algumas medidas de prevenção
à disseminação da doença. Por
isso, reduziu o seu atendimento
presencial. Nas unidades de
atendimentos, há funcionários
de plantão, que atendem a por-
tas fechadas. Somente um clien-
te é recebido por vez, mantendo
o distanciamento físico e com a
disponibilização de álcool gel
para higienização. Os atendi-
mentos de suporte técnicos são
feitos pelos 0800 645 4200 ou
pelo whatsapp. No site, também
há um chat, no qual é possível
tirar dúvidas.

As equipes técnicas continu-
am atuando, com a redução de
50% de pessoal, trabalhando
somente na instalação de novas
solicitações e manutenção das
redes. Os trabalhos de expansão
de rede foram suspensos. Além
disso, 80% das equipes de supor-
te estão trabalhando em regime
de “Home office”, de férias ou
utilizando seu banco de horas.

CORONAVÍRUS

Pagamento de contas não deverá ser adiado
pelas empresas, mas poderão ser renegociadas

DANIELA BARONI MARTINS

Neste momento de pandemia,
em que os trabalhadores estão em
casa de quarentena, existem muitas
incertezas. Tanto pela manutenção
de seus empregos, quanto pelo pa-
gamento de seus salários. Principal-
mente os trabalhadores autônomos
que passam a enfrentar dificulda-
des financeiras pelas restrições pa-
ra manter as atividades. Porém, as
contas começam a chegar, com ven-
cimentos para os próximos dias.

Nas principais empresas (ener-
gia, água e internet) não há previ-
são de adiamento das cobranças
pelos serviços. Estão sendo ofere-
cidas maneiras para o pagamento
via internet ou débito em conta. E,
se houver dificuldades no paga-
mento, as renegociações de dívidas
serão feitas de forma individual, na
maioria dos casos, por meio dos
canais de atendimento (telefone,
whatsapp ou on-line).

Algumas lojas do comércio de
varejo estão orientando seus clien-
tes a entrarem em contato por tele-
fone ou whatsapp para saber como
proceder para o pagamento de par-
celas que irão vencer. A maioria dos
contatos estão sendo divulgados nas

respectivas páginas nas redes soci-
ais das lojas. Grande parte delas está
divulgando que não haverá cobran-
ça de juros por possíveis atrasos.

IPVA - A Secretaria da Fazenda
do Estado descartou alterar o cro-
nograma do pagamento do Impos-
to sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA). Nesta sema-
na, iniciou o pagamento de acordo
com o final da placa dos veículos.

Certel Energia -  Segundo o supe-
rintendente da Certel, Ilvo Edgar
Poersch, a portaria expedida pela
Aneel não prorroga pagamentos. Ela
orienta questões técnicas emergen-
ciais que as distribuidoras devem
observar como prestadores de servi-
ços públicos. A questão de crédito é
individualizada e os casos serão as-
sim tratados, sendo que o associado
pode entrar em contato com os tele-
fones 0800 51 6300 e 0800 520 6300.

Associação Pró-Desenvolvimen-
to de Languiru – O presidente da
Associação da Água, Gerson Re-
decker, informou que ainda não
houve um debate sobre ao assunto,

principalmente por se tratarem de
contas de baixo valor. Mas, caso
haja dificuldades por parte dos
associados, os casos serão analisa-
dos de forma individual. A entidade
possibilita o pagamento por débito
em conta, além de ser possível pa-
gar as contas nos bancos e lotéricas.

GPSNET (provedor de internet)
–  O diretor do Mercado de Varejo,
Névio Stefainski, disse que para os
clientes que necessitarem renego-
ciar parcelas atrasadas podem con-
tatar o 0800 645 4200. Para os
demais, facilita o pagamento por
meio de débito em conta, além de
enviar a linha digitável do boleto
por SMS ou e-mail. A empresa
mantém canais de comunicação
que estão disponíveis no site.

IPTU e outros impostos em
Teutônia – O prefeito de Teutônia,
Jonatan Brönstrup, disse em en-
trevista à Rádio Popular que sua
equipe está fazendo um estudo da
possibilidade modificar o crono-
grama de pagamento de IPTU,
estender os prazos para pagamen-
to de alvarás e de taxas de água,
focadas nas famílias em vulnera-
bilidade social. Porém, não há na-
da definido neste momento.

CONFIRA A POSIÇÃO
DAS EMPRESAS
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TEUTÔNIA         JANELA PARTIDÁRIA

Situação perde vereadores “puxadores de voto”
LUCAS LEANDRO BRUNE

D os seis candidatos a ve-
reador mais votados do
PSDB na eleição munici-
pal de 2016, os tucanos

perderam cinco nomes nos últimos
meses. Apenas um deles é certo
que não estará na disputa eleitoral
de 2020, enquanto que os outros
quatro trocaram de sigla e migra-
ram para grupos de oposição ao
atual governo municipal do PSDB.
Ainda houve um desligamento de
vereadora do partido aliado (PSD),
que era outra “puxadora de voto”.

No total, os seis que saíram so-
mam 4.088 votos, dos quais 3.329
são de candidatos que concorreram
pelo PSDB. Ou seja, vereadores,
suplentes, aliados do prefeito Jona-
tan Brönstrup (PSDB) “deixaram o
barco” na véspera da eleição muni-
cipal deste ano. Com isso, o prefeito

reduz sua força na Câmara de Vere-
adores, já que em tese apenas três
vereadores permanecerão aliados
e outros oito estarão na oposição.

O PSDB perdeu, em cerca de
dois meses, cinco dos seis candida-
tos mais votados. Dos três eleitos,
apenas Marcos Quadros permane-
ce na sigla e aliado ao governo na
Câmara de Vereadores. O mais
votado, Juliano Körner, migrou pa-
ra o PDT. Outro que se desligou do
PSDB foi Eloir Rückert, que se en-
gajou ao MDB. Os suplentes Paulo
Ricardo Brust (PTB) e Jorge Paulo
Hagemann (PDT) saíram para par-
tidos de oposição, enquanto que
Marcelo Brentano fica sem partido
e já anunciou que não disputará o
pleito deste ano. Ainda desfalcará
o bloco de situação a vereadora
Keetlen Link, que deixou o PSD
para entrar no MDB.

NOVA CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA
Os últimos 10 dias foram agitados no

ambiente político de Teutônia, com quatro
vereadores e dois suplentes trocando ofici-
almente de partido, nos dias finais antes do
fechamento da janela partidária, que permi-
te que detentores de mandato possam mu-
dar de sigla sem perder o cargo e estarem
aptos a concorrer no pleito de 2020, que por
enquanto segue confirmado.

Com a mudança destes quatro vereado-
res, o PSDB que tinha três vereadores passa
a ter apenas um, e a maior bancada é do
MDB, com três edis. A situação, que iniciou
o governo com sete vereadores (cinco elei-
tos e mais dois atraídos da oposição), agora
passa a contar com apenas três vereadores
na base e a oposição se fortalece com oito
cadeiras.

Entre as oito cadeiras da oposição tam-
bém está o ex-situacionista Hélio Brandão
da Silva (PTB), que rompeu relações com o

governo ao final do ano, quando da eleição
da mesa diretora. A nova composição da
Câmara de Vereadores de Teutônia passa a
ser a seguinte:

Nome  Votos (2016) Cargo Partido anterior Novo partido
Juliano Renato Körner 1.116 Vereador eleito PSDB PDT
Keetlen Janaína Link 759 Vereadora eleita PSD MDB
Eloir Rafael Rückert 714 Vereador eleito PSDB MDB
Paulo Ricardo Brust 678 1º Suplente PSDB PTB
Jorge Paulo Hagemann 448 2º Suplente PSDB PDT
Marcelo Brentano 373 3º Suplente PSDB Sem partido
TOTAL DE VOTOS 4.088

 PERDAS DA SITUAÇÃO

TEUTÔNIA          MOVIMENTOS NO TABULEIRO

Keetlen Link deixa PSD para ingressar no MDB
LUCAS LEANDRO BRUNE

Nesta quinta-feira (02/04) foi oficia-
lizada mais uma troca partidária em
Teutônia. Por volta do meio-dia, a verea-
dora Keetlen Janaína Link comunicou sua
desfiliação do PSD, que foi procedida na
segunda-feira (30/03). Em torno das 20h
desta quinta (02/04), a vereadora confir-
mou seu ingresso no MDB de Teutônia.
A ficha foi abonada pelo atual presidente
do partido, o também vereador Pedro
Hartmann, o ex-prefeito e pré-candidato
a prefeito Renato Airton Altmann e pela
figura histórica do MDB e ex-vereador,
Ronald Olando Goldmeyer “Golias”.

Keetlen deixou claro, em nota oficial
publicada nas redes sociais, que não
pretende concorrer à reeleição para
vereadora, apesar “do meu sonho de
infância de fazer parte da boa política e
me tornar vereadora”. Os motivos cita-
dos pela vereadora são muitos: “de
cunho pessoal, profissional e, até mes-
mo, não vou negar, por certa desilusão”.

Na caminhada, a vereadora ressal-
tou que “conheci a boa, mas infelizmen-
te, conheci DE PERTO a péssima políti-
ca. Fiz grandes amigos e conheci a inte-
gridade e coerência de pessoas, as quais
eu jamais imaginava. Fui positivamente

surpreendida. Mas, também descobri o
verdadeiro lado de outras pessoas, que
eu julgava já conhecer. Percebi que nem
todos enxergam a política como eu,
como uma ferramenta de justiça e cida-
dania. Alguns têm objetivos muito dife-
rentes disso”.

Ela considera representar o povo,
defender e lutar pelo que você acredita
como “algo realmente sensacional. Faz
o corpo arder, o coração palpitar de
energia e esperança”. Na visão da edil,
“ser vereadora para mim nunca foi pro-
fissão. Aliás, sempre defendi que política
não é profissão, mas sim um serviço
pago pela população a um representan-
te, por tempo determinado, para o de-
sempenho de um cargo público. É um
trabalho nobre, quando exercido de
forma responsável e competente”.

A vereadora considera necessária
“muita coragem para assumir um cargo
público e suas responsabilidades, e acei-
tar ser julgado diariamente. No entanto,
é preciso ainda mais coragem e sabedo-
ria para saber o momento de desocupar
esse espaço. E é por isso que eu compar-
tilho com meus amigos e eleitores que
não concorrerei à reeleição para o cargo
de vereadora de Teutônia”.

OUTRAS FORMAS DE CONTRIBUIR

SITUAÇÃO
Marcos Quadros (PSDB)
Cleudori Paniz (PSD)
Claudiomir de Souza (PP)

OPOSIÇÃO
Pedro Hartmann (MDB)
Eloir Rückert (MDB)
Keetlen Janaína Link (MDB)
Aline Röhrig Kohl (Cidadania)
Délcio José Barbosa (Cidadania)
Diego Tenn Pass (PDT)
Juliano Körner (PDT)
Hélio Brandão da Silva (PTB)

DIVULGAÇÃO

Vereador Eloir Rückert ingressou no MDB,
presidido pelo também vereador Pedro Hartmann

DIVULGAÇÃO

Keetlen teve a ficha abonada por Golias (e), Renato e Pedro (d)

Sobre o futuro, Keetlen não traçou li-
nhas 100% precisas. Deixou as possibilida-
des abertas. “Acredito que a política é um
dos mais importantes instrumentos de
contribuição à vida das pessoas. É nessa
política, de lutar pela comunidade e por
desenvolvimento, que eu acredito desde
criança, e continuo acreditando. É por isso
que, convicta na boa política e de esperan-
ças renovadas, continuarei ativa na política,
mas não mais como vereadora”, ressaltou.

O sonho de exercer um cargo no Exe-
cutivo parece estar nos planos, até porque

ocupou por uma semana o cargo de pre-
feita em 2019, quando das férias do pre-
feito e na licença-saúde do vice-prefeito.
“Desocupo a minha cadeira no Legislativo,
ao final deste mandato, renovando as
esperanças na JUVENTUDE e dando espa-
ço a NOVOS SONHOS, novas ideias, novos
projetos para Teutônia, ao passo que,
continuarei buscando outros espaços e
outras formas de continuar contribuin-
do”, pondera. Keetlen é uma das pré-can-
didatas a vice-prefeita sondadas há algum
tempo no bastidor político de Teutônia.
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TEUTÔNIA         MOVIMENTO NA OPOSIÇÃO

PDT filia lideranças importantes
Juliano Körner, André Böhmer e Jorge Hagemann estão na listagem

LUCAS LEANDRO BRUNE

A  semana também foi de
filiações pelo diretório do
PDT de Teutônia, que
aglutinou importantes li-

deranças políticas na véspera do
fechamento da janela. Uma das
principais “conquistas” foi do vere-
ador Juliano Renato Körner, que foi
o mais votado na eleição de 2016,
com 1.116 votos pelo PSDB. Ele tem
“raiz” no PDT, pois já integrou a
sigla e teve seu pai – Elói Körner –
como suplente de vereador na legis-
latura 2005-2008 e vereador eleito
no mandato 2009-2012 pelo PDT.

Juliano entra no PDT pensando em
seu futuro político, pois é um dos
pré-candidatos a vice-prefeito que o
partido dispõe para compor a majori-
tária ao lado do pré-candidato a pre-
feito Celso Forneck. A escolha do nome
da chapa ainda dependerá de uma
pesquisa que será realizada em breve.
O irmão de Juliano, Jéferson Körner foi
outra filiação dos trabalhistas, que são
presididos por Sírio de Castro.

Além do vereador mais votado, o
PDT também trouxe para suas fileiras
outros dois importantes nomes por
sua representatividade política. O
suplente de vereador do PSDB, Jorge
Hagemann “Xox” é uma das conquis-

tas. “Decidi ir para o PDT porque
tenho um histórico com o partido, já
que meu pai foi fundador e possuo
uma amizade com o ex-prefeito Silvé-
rio Luersen”, apontou. De férias en-
quanto capataz do Bairro Teutônia no
governo do PSDB, Hagemann imagina
que ao retornar deverá ser exonerado.

O outro nome trazido pelo PDT é
o atual suplente de vereador André
Böhmer, que estava no PT e que já
compôs a Câmara como vereador na
legislatura 2013-2016. No atual man-
dato, Böhmer figurou por diversas
oportunidades no Legislativo, reali-
zando um revezamento com Vitor
Lermen (PTB) na cadeira do titular
Hélio Brandão (PTB), enquanto este
atuava como secretário de Saúde.

IMIGRANTE         OPOSIÇÃO VIRA MAIORIA

Três vereadores do PP entram no PSDB
LUCIANA BRUNE

Conforme já vinha se desenhando nos basti-
dores do quadro político de Imigrante, o atual
presidente do Legislativo, vereador eleito pelo
PP, pediu sua desfiliação e foi para o PSDB.
Fabiano Acadrolli é nome sugerido como pré-
candidato a vice-prefeito na chapa do pré-can-
didato a prefeito Germano Stevens (MDB).

No desenrolar das tratativas, dois outros vere-
adores eleitos do PP optaram por acompanhar a
decisão de Fabiano. Jaquelini Stevens Mildner e
Jairo Pott também passam a integrar o PSDB.

Fabiano ressalta que foi uma decisão difícil,
mas pensada há alguns meses. “Tínhamos ideias
diferentes sobre gestão, e a situação começou a
ficar insustentável. A escolha pelo PSDB foi
natural. Há anos minha família tem contato e
amizade com a família Redecker. Primeiramente
com o pai e o falecido Júlio Redecker, e agora
com o Lucas”, explica Fabiano. Ele acrescenta
que o partido está formando uma base forte e
pretende apresentar uma nominata de candida-
tos a vereador, além da possibilidade de candi-
dato a majoritária em coligação. Jaquelini
destaca que a decisão foi muito difícil e analisa-
da. “Sempre apoiei a administração e a gestão
do atual prefeito, mas no decorrer do tempo
muitas coisas foram acontecendo, com as quais
eu não concordava e, apesar de manifestar isso

aos líderes políticos do meu ex-partido e aos
líderes da atual administração, nunca fui ouvida
e diria até que, muitas vezes, ironizada”, desa-
bafa. Acrescenta ainda que é preciso governar
para todos e respeitando todos, independente
de posições político-partidárias. “Não existe
mais espaço para perseguições mesquinhas,
bem como governar para grupos ou só para
algumas pessoas”, finalizou. Jairo Pott não retor-
nou à reportagem até o fechamento da matéria.

Sobre as desfiliações, o prefeito de Imigrante,
Celso Kaplan, disse que não compreendeu o
porquê da saída dos vereadores, pois acredita
nunca ter feito nada contra eles. “Estranhei,
fiquei magoado, mas talvez tenha sido realmente
insatisfação comigo. Como estou me despedindo
até o final do ano, não precisavam ter deixado o
partido. Nossa administração está fortalecida,
enfrentou várias crises e fez um ótimo trabalho”,
afirmou. O prefeito acredita tratar-se de estraté-
gia da oposição para tentar desequilibrar a ad-
ministração. “Mas, respeito a decisão, faz parte
da democracia. Só espero que Imigrante esteja
sempre em primeiro lugar”, finalizou.

Já o presidente do PP de Imigrante, também
vereador e pré-candidato a prefeito pelo parti-
do, Luis Carlos Demari, destacou que é uma
decisão individual de cada vereador e que cada
um precisa saber o que decide.

NOVA CONFIGURAÇÃO
 DA CÂMARA

A partir da mudança de
três vereadores do PP para
o PSDB, a situação deixa de
ter a maioria na Câmara e
passa a figurar com três
vereadores. O Legislativo
estará dividido em três ban-
cadas, cada qual com três
edis. PSDB e MDB estão ali-
ados no bloco de oposição
ao governo do prefeito Cel-
so Kaplan (PP).

SITUAÇÃO
Luis Carlos Demari (PP)
Nelson Egon Scheffler (PP)
Tiago Caio (PP)

OPOSIÇÃO
Marlise Pott Wommer (MDB)
Rejane Birkheuer Stevens
(MDB)
Celso Horst (MDB)
Fabiano Acadrolli (PSDB)
Jairo Pott (PSDB)
Jaquelini Stevens Mildner
(PSDB)

Jaquelini, Fabiano e Jairo trocam de partido

DIVULGAÇÃO

Irmãos Juliano e Jéferson tiveram fichas abonadas
por Celso Forneck e Sírio de Castro

TEUTÔNIA         NOVO CICLO

Eloir Rückert troca
PSDB pelo MDB

LUCAS LEANDRO BRUNE

O vereador de Teutônia Eloir Rafa-
el Rückert justificou a troca do PSDB
pelo MDB em função de não concordar
com algumas questões internas da
sigla. Relatou que na quarta-feira da
semana passada (25/03) informou o
prefeito Jonatan de que encaminharia
a desfiliação. “O presidente do MDB
Pedro [Hartmann] encaminhou na
manhã da quinta-feira (26/03) e enca-
minhou minha filiação ao MDB na
sexta-feira (27/03)”, explicou.

Rückert explicou que em duas opor-
tunidades apoiou o ex-prefeito Renato
Altmann, nas eleições de 2008 e 2012.
“Na última campanha [2016] ele não
poderia ser candidato e deixei claro que
havia prometido apoio ao candidato Jô.
Mas que, se algum dia fosse candidato
novamente, poderia contar comigo”,
salientou o vereador. Altmann está
filiado ao MDB desde março de 2019.

O vereador Eloir Rückert também
lembrou que em 2016, no último dia
de filiação, “tive a visita do Golias e do
Biondo com o convite para ingressar
no PMDB. Foram muito cordiais e eu
honesto em afirmar meu apoio ao Jô
e que se algum dia fosse mudar de
partido eles seriam os primeiros a
saber. Então, juntando o convite de
quatro anos atrás, mais a ida de Alt-
mann ao MDB e as pessoas de caráter
que formam o partido me fizeram a
ingressar no MDB”, conclui.

André
Böhmer

Jorge
Hagemann FO
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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

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 3546 - RODRIGO PREDIGER
COSTA, residente na Rua Ipanema, Teutônia-RS,
filho de Ilario da Silva Costa e Marlene Prediger
Costa e LUCIARA ISABEL ANTUNES, residente
na Rua Ipanema, Teutônia-RS, filha de Caetano
Pereira Antunes e Lucia do Prado Antunes.

Edital número 3548 - LEANDRO DA COSTA
AMARAL, residente na Rua Duque de Caxias,
TeutôniaRS, filho de João Gabriel Fontoura do
Amaral e Tereza Ribeiro da Costa Amaral e
PRISCILA DA VEIGA, residente na Rua Duque
de Caxias, Teutônia-RS, filha de Paulo Florencio
da Veiga e Lenir Prado da Silva.

Edital número 3549 - ÂNDERSON
VALCANOVER, residente na Rua Décio Pelegrini,
Teutônia-RS, filho de Valmor Valcanover e Neuza
Fátima de Vargas Valcanover e VALQUIRIA
TOMAZINI, residente na Rua Décio Pelegrini,
Teutônia-RS, filha de Valdair Tomazini e Marli
Maria Tomazini.

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

EDITAIS DE CASAMENTO

Teutônia/RS, 03 de abril de 2020
MARLENE KUNTZ

Escrevente Autorizada

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Já disponível na 
e na 
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Fisicamente longe,
mas perto, de coração

O Mais Elas deste sábado (04/04) será ao vivo,
com participação de ouvintes. Rose Fell, Miriam Ma-
gedanz e Luciana Brune interagem com o público e
batem aquele papo sobre a situação atual, buscando
compartilhar experiências, repassar dicas e orienta-
ções para este momento. Tudo acontece através do
skype e telefones, cada uma diretamente do seu es-
paço. Fisicamente longes, mas pertinho, de coração.

Fique ligada e participe. Para enriquecer o debate,
a médica psiquiatra Michele Valent é uma das pesso-
as que já confirmou sua presença, disposta a dividir
sua experiência em orientar pessoas diante de situa-
ções novas, diferentes e difíceis. Acompanhe a refle-
xão e muitas dicas para deixar este momento mais
leve e tranquilo, sem abrir mão da boa saúde mental.

Acompanhe neste sábado, a partir das 13h, sinto-
nizando 96.9 FM ou pelo ao vivo site www.popu-
lar.fm.br Parceria: Lojas Casarão Verde e médica
pneumologista Bárbara Fontes Macedo.

Paloma Griesang
jornal@popularnet.com.br

O espaço sideral
no dia do seu aniversário

Muito além do nosso planeta, ou da nossa ga-
láxia, existem estrelas, galáxias, planeta, buracos
negros e uma infinidade de sistema que comple-
tam o nosso grandioso universo. Para investigar
cada um deles, e descobrir novos, há 30 anos a
Nasa lançou o telescópio Hubble, responsável pe-
la mais incríveis imagens do espaço. Para come-
morar os 30 anos do Hubble, a Nasa lançou um
site em que você pode ver qual foto o Hubble ti-
rou no dia do seu aniversário. Basta acessar
https://imagine.gsfc.nasa.gov/hst_bday/ e colo-
car a data do seu aniversário. Aposto que além
da sua foto, você vai querer ver todas as outras. É
incrível! A minha foto é a Galáxia M81, e a sua?

ARQUIVO PESSOAL

O Dia da Mentira
No Brasil, e em vários países do mundo, há

um dia no ano em que é permitido considerar
uma mentira como brincadeira. Comemora-
mos o Dia da Mentira, todos os anos, em 1º de
abril. Neste dia, adultos e crianças contam
mentiras saudáveis e pregam peças em amigos
e familiares. O mais importante dessa brinca-
deira é, no final, desmentir a falsa informação.
Tudo isso deve ser feito de forma lúdica e sem
consequências.

Acredita-se que o dia da mentira têm origem
no século XVI, na França. Naquela época, as fes-
tas que saudavam a chegada de um novo ano
eram feitas em 25 de março, com duração até 1º
de abril. Assim, o início do ano era comemorado
no dia 1º de abril. Entretanto, em 1562, o papa
Gregório XIII instituiu um novo calendário, no
qual o início do ano deveria ser comemorado
em 1º de janeiro.

Devido à falta de condições de comunicação
na época, muitos povos não sabiam da mudan-
ça no calendário adotado pelo rei Carlos IX,
em 1564. Desta forma, muitas pessoas conti-
nuaram comemorando o início do ano no dia
1º de abril. Iniciando-se, então, as brincadei-
ras e piadas com quem ainda não sabia sobre a
mudança da data.

jornal@popularnet.com.br
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Fonte:
● Site Estudo Kids - 1º de abril: a origem do

Dia da Mentira

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

 Michele Valent

98601-0567

Cuidado extra
Em épocas de Covid19, alguns cuidados que

antes eram restritos aos restaurantes e estabele-
cimentos que produziam alimentos passaram a
ser recomendações gerais à população. Visto que
qualquer superfície que fique ao abrigo da luz do
sol pode manter vivo por até 3 dias o vírus, essas
medidas são mais uma barreira para proteção da
sua família.

Nos supermercados, há regras para que não se
tenham aglomerações, as mãos e carrinhos sejam
higienizadas com álcool ou água e sabão. Embora
úteis, há limitantes: se você tocar nos lábios, boca
ou olhos e voltar a mexer nos alimentos e suas
embalagens, pode contaminá-los ou ser contami-
nado. Um via de mão dupla.

Para aumentar a prevenção, ao chegar em ca-
sa, faça uma higienização completa das embala-
gens, com o auxílio de pano, água e sabão ou
álcool. Passe por todas as superfícies das embala-
gens, inclusive as dobraduras. Os vegetais se-
guem a recomendação de sempre: solução de
água sanitária em água (verificar quantidades
nos rótulos da marca de sua preferência) ou vi-
nagre de álcool. Como essas soluções agridem as
paredes do corpo do vírus, ele acaba morrendo e
você pode ficar tranquilo.

E quando eu pedir um delivery? A mesma
coisa: depois de receber a mercadoria, lave as
mãos e higienize a embalagem por fora. Lave
novamente as mãos. Coloque a comida num
prato da sua residência e descarte a embalagem
de transporte, de preferência deixando num li-
xo próximo à saída de casa. Sempre que possí-
vel, faça transferência bancária, peça por
aplicativos ou pague no ato com cartão de
crédito, evitando o manuseio de dinheiro vivo.
O dinheiro pode conter não só Covid19, como
tantos outros microorganismos nocivos à nossa
saúde. Já os cartões de crédito podem ser higie-
nizados a cada retorno.

Será que estamos exagerando? Não sei. O que
eu sei é que hoje possuímos como medidas já
confirmadas apenas os bons hábitos de higiene.
Ou seja, ainda não temos outro meio de controle
que não seja muita água e sabão, e às vezes um
álcool gel. Prevenir sempre foi e sempre será o
meio mais econômico e em meio às incertezas, é
a nossa única garantia. Cada um fazendo a sua
parte, superaremos esse desafio!

gabijacinutri@gmail.com
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VALE DO TAQUARI          FUTEBOL AMADOR

Copa 35 anos Aslivata e demais competições
paradas por tempo indeterminado

BIANCA LETÍCIA FRITSCHER / ESPECIAL FP

LUCAS LEANDRO BRUNE

A  paralisação do futebol ama-
dor deve se estender por
mais tempo do que inicial-
mente imaginado pelos des-

portistas. Em função da insegurança
sanitária causada pela pandemia do
novo Coronavírus (Sars-Cov-2), que
causa a doença Covid-19, o esporte
(lazer) será uma das últimas ativida-
des a ser liberada para praticar.

Na segunda-feira (30/03), em en-
trevista à Rádio Popular FM, o presi-
dente da Aslivata, Volnei Kochhann,
lembrou que a entidade decidiu sus-
pender por 15 dias a Copa 35 anos da
Aslivata – Taça da Amizade, porém já
admitia que será necessária uma nova
determinação com a paralisação por
tempo indeterminado.

A decisão de adiar por tempo in-
determinado foi comunicada por nota
oficial nesta quarta-feira (01/04).
“Comunicamos que em virtude da
Covid-19 a competição segue suspen-
sa por um prazo indeterminado, po-
dendo ao mesmo tempo ter seu retor-
no anunciado assim que as autorida-
des da saúde e sanitária anunciarem
a superação da pandemia que assola
o mundo todo, impedindo aglomera-
ções de pessoas. Enquanto isso, per-
manecemos em nossas casas”, desta-
ca o trecho da nota do presidente.

“Complicado estar ‘preso’ em
casa. A gente está parado, não tem
como fazer grandes coisas, restrito
a sair para a rua. Fica difícil, esta-
mos pensando em dias melhores”,
salienta. Kochhann acredita que a

situação possa normalizar após a
Páscoa, mas tem ciência de que o
esporte é um dos últimos pontos a
retornar à normalidade.

A Aslivata indicou que as demais
competições que utilizam o fichário
neste primeiro semestre também fa-
çam o adiamento por prazo indeter-
minado. Outros certames também
estão com a suspensão prevista:
● Teutônia – Suspenso por tempo

indeterminado.
● Roca Sales – Suspenso por tempo

indeterminado.
● Bom Retiro do Sul – Suspenso

por tempo indeterminado.

● Taça Integração – Tinha adiado
por 15 dias, mas já suspendeu por
tempo indeterminado.

● Travesseiro – Havia adiado por
uma semana, porém já comunicou
que o certame está suspenso até o
dia 19 de abril. Não está descarta-
do um novo adiamento, conforme
a evolução da situação sanitária.

● Arroio do Meio – Com parada
inicial até dia 31/03, aderiu à
paralisação por tempo indetermi-
nado, seguindo a orientação da
Aslivata.

● Roca Sales – Campeonato parali-
sado por tempo indeterminado.

● Boqueirão do Leão – Igualmente,
suspenso por prazo indeterminado.

● Progresso – Também parado por
tempo indeterminado.

DEMAIS COMPETIÇÕES

Copa 35 anos da Aslivata encerrou a primeira fase e aguarda retomada para os jogos eliminatórios
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Entramos no Túnel de
número 677, apertamos
o botão retrocesso para
voltarmos ao ano de
1996 e relembrarmos
um pouco do “SANDRO
RAPOSA e o último gol
marcado no campo do
Canabarrense no Cen-
tro”. O Sandro era um
ponteiro diferenciado,
pois fazia com muita qua-
lidade as jogadas pelos
flancos, como também na
diagonal (popular facão).
E o principal: tinha o faro
de artilheiro, fazendo
muitos gols.

Pelo que consta, ele
teria feito o último gol do
Canabarrense no campo
antigo do Centro, onde
fica a sede social. Teria
sido no empate diante do
Fluminense da Harmo-
nia, no confronto de ida
pela decisão do Amador
de Teutônia daquele ano
de 1996. O jogo terminou
empatado em 1 a 1. Veja
na foto de Sérgio Bages-
tan de 1996, o último gol
no campo do centro, feito
pelo atacante SANDRO
RAPOSA (Albertuni), que
está com a camisa 7, num

chute que atingiu o ângu-
lo superior direito, na go-
leira do lado da estrada.
Direto do “Túnel do Tem-

po”, há mais de 24 anos.
Fique de olho, um dia
pode ser a sua foto a sur-
gir aqui no “Túnel”.

Rudimar Thomas
rudimarthomas@yahoo.com.br

SANDRO RAPOSA, e o último gol no campo do centro

História do esporte - “A máquina
estrelada”

Uma das maiores sequências de invencibili-
dade da extinta equipe do Estrela Futebol Clu-
be aconteceu no ano de 1984. Mas,
diferentemente do que se podia imaginar, não
foi na elite do futebol Gaúcho, mas sim na sem-
pre difícil Segundona. O time era orientado pe-
lo competente Rafael Orighella, com o
fisicultor Jurandi Pretto. Foram 35 partidas in-
victas e que duraram quase nove meses de dis-
puta, se encerrando com a derrota para o
Avenida. O time base tinha: Libório, Luisinho,
Leocir, Tadeu Xavier e Belmonte; Juarez Bala,
Sergio Roberto e Bozó; Betinho, Paulão e Albe-
ri. Foi uma sequência conquistada por um time
que era muito competitivo.

Mais 30 anos nos bastidores
O público torcedor e simpatizante do nosso futebol

amador guarda muitas lembranças daquilo que acontece
dentro das quatro linhas no campo de jogo. Mas, para a
equipe entrar em campo precisa dos seus abnegados cola-
boradores. Veja a seguir a mensagem recebida: “Olá Rudi-
mar, faleceu no dia 01 de abril, a senhora Dula Maria
Reichert, de 85 anos. Durante mais de 30 anos, ela foi res-
ponsável pela lavagem e organização do fardamento dos
atletas do Atlântico de Costão. Também por vários anos
auxiliou nas atividades da cozinha fazendo pastéis, cachor-
ro quente, etc.. Ela é a mãe do Agostinho (brinco) Reichert,
e minha tia (Alexandre) e do Rogério, todos ex-atletas”.

Comentários
Sobre a matéria do último “Túnel do Tempo” com

o Vitor Alhert:
1) Saudades do repórter Vitor, bons tempos aque-

les, a gente não via a hora para ligar o Rádio e escutar
o programa de Esportes da segunda-feira. Abraços.
(Lauri Erio Koefender-Teutônia-RS). 2) Belíssima re-
cordação e lembrança Rudimar. Nos grandes tempos
do futebol amador. Abraço ao Vítor. (Valmir Feil-ex
narrador esportivo-Jundiaí-SP). 3) Beleza Rudimar,
grato pela lembrança na matéria do Túnel do Tempo.
Grande abraço.(Vitor Ahlert-Languiru-Teutônia-RS).
4) Olá amigo Rudimar, o Vitor Ahlert é grande pes-
soa. Um dos grandes amigos que fiz na minha passa-
gem por Teutônia, principalmente na Linha Catarina.
Estou no aguardo do próximo encontro do Catarinen-
se. Abraços.(China-João Conceição-São Leopoldo-RS).

DIVULGAÇÃO

Sem Pulo
1) JAIME meteu aquela “bucha” no empate

do Veterano do Esperança no clássico diante o
veterano do Gaúcho. 2) AFONSO HORN-Facão
que é caminhoneiro e diz que muitas pessoas
estão se disponibilizando nas estradas para for-
necer “quentinhas” aos caminhoneiros, em fun-
ção de muitos estabelecimentos estarem
fechados. 3) RODRIGO CHAGAS comemora a sua
assistência no cruzamento perfeito para o gol
de empate do Veterano do Esperança. 4) Clubes
do futebol profissional negociam redução dos
salários dos atletas em função da paralisação
(pandemia). 5) Futebol amador sem atividades
na nossa região e sem perspectiva de quando
vai mudar este quadro. 6) JOGOS OLÍMPICOS
foram adiados para serem realizados de 23 de
julho a 8 de agosto de 2021. 7) ISMAEL

Em cima de sua fama
Nesta edição destacamos aquelas pessoas que re-

gistram em foto o encontro com as personalidades
que fazem a história do futebol. Ele é um atacante de
área diferenciado e tem sido destaque nos últimos
anos em nosso futebol amador. Em 2016 levantou o
título Regional da Aslivata com o Juventude da Ber-
lim e constantemente é visto na tabela de artilheiros
na competição. Veja na foto o atacante goleador
JOCEIR ao lado de Bruno Cortez, lateral esquerdo da
equipe do Grêmio de Porto Alegre.

DIVULGAÇÃO

ESTADO          CORONAVÍRUS

Copa Transcitrus
fará análise periódica

LUCAS LEANDRO BRUNE

A paralisação das atividades esportivas pela
região tem rendido uma série de mudanças na
rotina de milhares de pessoas. A 2ª Copa Trans-
citrus de Futsal, que reúne seleções municipais
de oito cidades que integram a rota turística e a
rodovia Transcitrus, está com suas disputas
suspensas, porém a análise é periódica, confor-
me explica o coordenador Gilberto Antônio Frigo
“Beti”.

Os municípios optaram em avaliar a cada
semana sobre manter ou adiar os jogos. Por
enquanto, a competição segue paralisada e deve-
rá sofrer nova análise após a Páscoa. O coorde-
nador Gilberto Frigo não descarta a possibilidade
de encurtar a competição em algumas rodadas,
caso seja necessário e de acordo entre as equipes.

MUNDO         CORONAVÍRUS E ESPORTE

Adiamentos e
cancelamentos

- Torneio de Tênis Wimbledon, na Inglaterra,
foi cancelado de maneira inédita por causa da
pandemia do Coronavírus. Antes, só paralisou
durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.

- UEFA anuncia a possibilidade de retomar a
Liga dos Campeões com jogos sem torcida.

- Conmebol também avalia possibilidade de
voltar com a Libertadores e Sul-Americana sem
torcida nos jogos.

- Clubes da Alemanha voltaram a treinar,
mesmo em meio à pandemia.

-Itália mantém a restrição e clubes nem treinam.

NO MUNDO

NO BRASIL
-Novo Basquete Brasil pode ficar sem jogos

de play-off.
- Dupla Gre-Nal segue apoiando conclusão do

Gauchão e manutenção do formato de pontos
corridos no Brasileirão.

- Campeonato Aberto de Futsal de Marques
de Souza teve suas datas de organização adiadas.

NA REGIÃO

Seleção de Paverama é uma das participantes
da competição

DIVULGAÇÃO
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Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Todas as nossas plataformas
em um único lugar

87%12:20

1 Acesse a loja de aplicativos
do seu celular

Play Store | Google Play
para Android

App Store
para iOS

2 Busque por Grupo Popular

3 Faça o download
Instalar

4 Acesse nossos conteúdos

Principais notícias
da região

Áudios de
entrevistas

Rádio Popular
ao vivo

Folha Popular
Digital

Contato direto com o
estúdio e a recepção


