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Laboratório Ouro Branco, em Teutônia, oferece exames particulares
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Expectativa
é normalizar
as atividades
só em 2021

DARIA SHEVTSOVA /  PEXELS / DIVULGAÇÃO

LUCAS LEANDRO BRUNE

Q uando a pandemia atingiu
o Brasil de maneira mais
intensa e impactou a maio-
ria das cidades, entre 16 e

20 de março, ninguém fazia ideia do
tempo em que as atividades ficariam
paralisadas. Um mês após, no período
de 21 a 26 de abril, o Grupo Popular
de Comunicação realizou uma pesqui-
sa quanti-qualitativa com empresá-
rios e produtores rurais. Uma das
questões apresentadas procurou sa-
ber a expectativa sobre o retorno da
“normalidade”.

A maioria dos 118 entrevistados,
ou seja, 50 deles (42,4%) projeta que
somente em 2021 teremos uma vida
próximo do “normal”. Sobre o que é
considerado “normal”, poderíamos
definir como as empresas trabalhan-
do sem grandes restrições, as aulas
retornando, possibilidade de circular
sem máscaras, as atividades esporti-
vas e de lazer liberadas.

O segundo maior índice apontado
pelo grupo entrevistado foi a norma-
lidade restabelecida a partir de setem-
bro, indicado por 19,5%. Um grupo de

12,7% entende que será em outubro
a retomada do formato similar à pré-
pandemia. Há uma parcela de 11%
que acredita no retorno às atividades
já em agosto. Para julho são 7,6% e
quem crê na normalidade a partir de

junho são 4,2%. Já naquela ocasião,
das respostas à pesquisa, apenas
2,5% enxergavam chance de a norma-
lidade ser restabelecida em maio.

Conforme é possível acompanhar
semana a semana, com as restrições

impostas pelas bandeiras do distanci-
amento controlado no Rio Grande do
Sul, maio não haverá o retorno normal
e diminuem as chances disto aconte-
cer em junho.

 Conviver mais
 tempo com a
 família é a parte
 mais citada
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MAIS TEMPO COM A FAMÍLIA
Os 118 entrevistados puderam atribuir mais

de uma alternativa para os aspectos positivos que
extraem desta paralisação com a pandemia. Dis-
parado, o item mais citado foi “Mais tempo de
convivência com a família”. Foram 82 das 250
respostas (32,80%) ou então dos 118 entrevista-
dos, 82 assinalaram essa resposta (69,49%).

Em segundo lugar entre as opções apresenta-
das, os entrevistados indicaram que estão apro-
veitando o tempo positivamente para criar e
planejar. Foram 52 dos 118 pesquisados
(44,07%) que registraram “Mais oportunidade
para criação e planejamento”; o que perfaz 52 das
250 respostas (20,8%). Leituras, cursos online e
outros meios de aprendizado foram apontados
como opção por 39 dos 118 entrevistados
(33,05%), o que perfaz 15,60% do total de 250
respostas atribuídas.

O gráfico apresenta cada um dos itens sugeri-
dos com dois percentuais. Um deles considera as
respostas de cada item comparado com o número
de entrevistados (118) e o outro percentual toma
por base o total de respostas da questão (250).

Teutônia 74 62,8%
Estrela 13 11,0%
Imigrante 7 5,9%
Lajeado 6 5,1%
Poço das Antas 5 4,2%
Westfália 4 3,4%
Bom Retiro do Sul 2 1,8%
Arroio do Meio 2 1,8%
Paverama 1 0,8%
Cruzeiro do Sul 1 0,8%
Marques de Souza 1 0,8%
Roca Sales 1 0,8%
Picada Café 1 0,8%
TOTAL 118 100%

 POR CIDADE

Comércio 48 40,7%
Serviços 40 33,9%
Agricultura 16 13,6%
Indústria 14 11,8%
TOTAL 118 100%

 POR ÁREA DE ATUAÇÃO

PERFIL DOS ENTREVISTADOS
Período do questionário:
21 a 26 de abril de 2020

PLANEJAR, TREINAR,
REORGANIZAR E CRIAR

Estes verbos foram os mais escolhidos pelos
102 empresários que responderam à questão: “O
que tem aproveitado para fazer com sua equipe e
empresa neste período de paralisação?”. Um total
de 69 dos 102 entrevistados (67,65%) apontou
que está aproveitando para replanejar e organizar
a empresa, o que perfaz 30,26% das 228 respostas.

Criar novas ações para pós-retomada foi o
segundo item mais indicado, por 46 empresários
(45,10% do total de entrevistados ou 20,18% do
total de respostas). Criar novos produtos ou servi-
ços vem em terceiro, com 38 apontamentos, segui-
do de perto por Vendas Online, com 35 respostas.
Treinar e fazer reuniões ficaram a seguir.

Planejar e reorganizar a empresa são atividades comuns neste período de pandemia

FAUXELS /  PEXELS / DIVULGAÇÃO
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Obras da rótula fechada do Bairro Languiru
devem ser retomadas esta semana

TEUTÔNIA          TRÂNSITO

DANIELA BARONI MARTINS

A s obras da rótula fecha-
da do Bairro Languiru,
na interseção com a Rua
Major Bandeira, devem

ser retomadas nesta semana. A
administração municipal já con-
cluiu 90% da terraplenagem e
falta a empresa vencedora da lici-
tação realizar o restante dos tra-
balhos. A assinatura do contrato
da prestação dos serviços ocorreu
no dia 9 de maio, que estavam
previstos para iniciar na semana
passada. Porém, em função da
previsão de chuva, eles devem ser
iniciados nos próximos dias.

O secretário de Obras de Teu-
tônia, Marcelo Walter, explica
que a empresa responsável já

entregou as galerias e deve inici-
ar a instalação ainda nesta terça-
feira (26/05). Além disso, ela irá
fazer os dois muros de contenção.
Após a colocação das galerias, a
secretaria de Obras irá fazer o
aterramento e concluirá a terra-
plenagem.

Walter destaca que foi necessá-
rio aumentar as galerias antes de
iniciar a pista propriamente dita.
“Já haviam galerias naquele local,
precisava dar continuidade. Só
falta fazer a base, com concreto,
para iniciar a colocação”, comenta.
As obras da rótula fechada do
Bairro Languiru iniciaram no final
de março. O valor do investimento
por parte da administração muni-
cipal será de  R$ 614.964,7. Empresa vencedora da licitação fará instalação das galerias nesta semana

DANIELA BARONI MARTINS

      NOVO SERVIÇO PARTICULAR - PARA QUEM QUISER!

Laboratório do Hospital Ouro Branco oferece exames para detectar Coronavírus

Exame terá custo para quem optar em fazê-lo particular, por sua iniciativa, como qualquer outro exame que é feito no
laboratório. Pacientes internados no hospital continuarão a receber o exame gratuitamente mediante o encaminhamento
médico e conforme protocolos nacional e estadual.

JÚLIA CAROLINE GEIB

O laboratório do Hospital Ouro
Branco, de Teutônia, disponibiliza,
desde ontem, segunda-feira (25/05),
exames para o diagnóstico de Corona-
vírus de maneira particular. A testa-
gem poderá ser feita por toda a popu-
lação, sem necessidade de prescrição
médica. O exame PCR terá o custo de
R$ 320 e o teste rápido, R$ 200. Para
realizar o teste, pode ser por meio de
agendamento por telefone (3762-
1600) ou indo diretamente ao labora-
tório. Quem for internado no hospital
e tiver sintomas, não haverá custo no
exame. Os valores são apenas para
quem desejar fazer o exame por conta
própria, de maneira particular.

O teste PCR é feito por meio da
coleta de mucosa oral, e tem seu resul-
tado entre dois e quatro dias. Já o teste
rápido acontece por meio da coleta de
uma gota de sangue e tem seu resulta-
do em 30 minutos. Conforme o médico
Humberto da Costa, em caso de diag-
nóstico positivo, o paciente será o
primeiro notificado, e posteriormente,

a Vigilância Epidemiológica. Assim, o
município atualizará o número de
confirmados e também notificará o
Estado sobre os novos casos.

A diferença entre as testagens é
que o teste rápido identifica a respos-
ta do corpo em relação ao vírus, me-
diante produção de anticorpos. Ou

seja, este teste funciona após algum
tempo de contágio, o suficiente para
a consolidação dos anticorpos. En-
quanto isso, o teste PCR identifica a
presença do vírus por meio de análise
da secreção do paciente, que é consi-
derado ativo para a doença e deve
ficar em isolamento. Conforme Costa,
o teste PCR é recomendado entre o
terceiro e décimo dia no início dos
sintomas. Já o teste rápido é recomen-
dado a partir do sétimo dia.

Ainda, o teste rápido pode ter re-
sultado positivo, inclusive, para pes-
soas já recuperadas da doença, uma
vez que os anticorpos permanecem
nela. Contudo, ainda não há estudos
que apontem a durabilidade destes
anticorpos, que pode ser de anos. Este
é o teste realizado nos frigoríficos da
BRF e da Minuano, por exemplo. Com
ele, 501 pessoas tiveram anticorpos
detectados, ou seja, pessoas que estão
u estiveram com a doença.

ENTRE 3º E 10º DIA
COLETA PARA TESTE PCR

APÓS INÍCIO DOS SINTOMAS

DEPOIS DO 7º DIA
COLETA PARA TESTE RÁPIDO

APÓS INÍCIO DOS SINTOMAS

Laboratório fica localizado no mesmo
prédio do Hospital Ouro Branco

JÚLIA CAROLINE GEIB
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Na Colômbia, intercambistas da
região pedem ajuda da embaixada

JÚLIA CAROLINE GEIB

A  erva mate do estudante
de Educação Física,
Jackson Augusto von
Mühlen, durará mais

duas semanas. Após, a saudade do
tradicional mate amargo aumen-
tará, pois longe de casa, não há
onde comprar. E quem dera este
fosse seu maior problema no mo-
mento. Teutoniense, Jackson é um
dos cinco estudantes da Universi-
dade do Vale do Taquari (Univa-
tes) que está em intercâmbio na
Colômbia. O maior desafio deles
e de outros 45 brasileiros que
estão no país é retornar para casa
diante do cancelamento dos voos,
e também o fim do auxílio finan-
ceiro acordado para o semestre.

Jackson, Daniel Buchli, Tiago
Berres, Leonardo Quadri e Fer-
nanda Bergesch são os estudan-
tes do Vale que estão na Colôm-
bia e buscam uma solução para
conseguirem retornar ao Brasil.
O intercambista relata que a saí-
da visualizada por eles é por meio
de um voo de repatriação huma-
nitária, por meio da embaixada
brasileira. Eles e os demais estu-
dantes estão, há dias, pedindo
ajuda e divulgando sua situação

para que chame a atenção da
embaixada. “Pode ser que volta-
mos amanhã, em três meses, ou
em novembro”, relata ele, enalte-
cendo que não há previsão.

Na semana passada, os alunos
deram entrevista para o SBT Bra-
sil em rede nacional, momento em
que Jackson e Fernanda represen-
taram os 50 alunos brasileiros
que estão na mesma situação. “A
Embaixada tomou um posiciona-
mento, falaram que estamos na
lista de espera e aguardam para
fechar um voo”, comenta ele. Para
conseguir entrar na lista de espe-
ra, os alunos mandaram e-mail
para a embaixada. “Não se sabe
quando vão responder, não há
muitas informações sobre isso e
ainda, custa US$ 450 (em dólares),
o que equivale a R$ 2.500, o valor
de duas bolsas nossas”. Sobre esta
situação, o estudante enaltece que
a Univates está dando todo o
apoio possível, “mas a gente sabe
que não cabe a eles tomar essas
decisões, e sim um suporte”.

O grupo de estudantes rece-
beu a última bolsa de auxílio re-
muneratório para o intercâmbio
nesta semana. Segundo Jackson,
ele sabe que sua família poderá o

auxiliar caso faltar dinheiro para
se manter, mas essa não é a reali-
dade de todos os brasileiros que
estão lá. “Nós entramos em grupo.
São 50 intercambistas brasileiros
na Colômbia, e tem intercambis-
tas que os pais estão desemprega-
dos e eles querem voltar o quanto
antes para o Brasil para ajudar”.
Ele destaca que,  entre os estu-
dantes, há alguns do Amazonas,
Pernambuco, Santa Catarina, Rio
de Janeiro e outros estados.

Jackson e Daniel estão moran-
do em uma casa de família na
Colômbia. Eles chegaram no dia
02 de fevereiro, e os outros três
alunos da Univates foram para o
país ainda no final de janeiro. O
processo seletivo aconteceu em
junho de 2019 e em agosto, fo-
ram aprovados. As aulas inicia-
ram na segunda semana de
fevereiro e, na última semana de
março, foi dado início as aulas
virtualizadas. “Esta semana é a
última de aula. Assim, o inter-

câmbio seria de fevereiro até
maio”, conta ele.

Contudo, a ideia também era
explorar o país, e por isso, foi
adquirida passagem de retorno
para o dia 24 de julho. “Mas, os
aeroportos estão fechados para
voos comerciais e internacionais
até o dia 30 de junho, e o presi-
dente declarou que isso pode se
estender até 31 de agosto”, preo-
cupa-se Jackson. A empresa em
que Jackson adquiriu as passa-
gens divulgou que só terá voos

após primeiro de agosto, mas
conforme ele, toda a semana es-
tão mudando as datas.

De acordo com o teutoniense,
outros intercambistas moram em
apartamento, sozinhos, o que, além
de ser mais caro, é mais isolado. Em
quarentena desde 20 de março, ele
relata que, inicialmente, as pessoas
permaneciam bem isoladas. “Ago-
ra, foi declarada a quarentena inte-
ligente, em que alguns comércios
voltam a trabalhar e o movimento
começa a aumentar”, conta.

OS PLANOS DE INTERCÂMBIO

Jackson está em intercâmbio na
Colômbia desde fevereiro

     CORONAVÍRUS

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

VALE DO TAQUARI
 PARA RETORNAR AO BRASIL Contrair Covid-19 pela

segunda vez, é possível?

JÚLIA CAROLINE GEIB

A primeira paciente diagnosticada com Coro-
navírus no município de Taquari, uma mulher de
27 anos, obteve outro resultado positivo por
meio de teste rápido após ter sido considerada
recuperada. Diante disso, a prefeitura optou por
realizar um terceiro teste, dessa vez por exame
PCR (laboratorial) que, por sua vez, testou nega-
tivo. Contudo, fica o questionamento: seria pos-
sível contrair Coronavírus pela segunda vez?

O primeiro diagnóstico da paciente saiu em
março por meio do Laboratório Central do Estado
(Lacen), onde foi realizado o exame PCR. Confor-
me a assessoria do município, a paciente, funcio-
nária da Minuano, ficou isolada em casa e foi
considerada recuperada pelo município. Após o
retorno das atividades normais, a empresa Minu-
ano foi orientada a testar todos os seus funcioná-
rios por meio de teste rápido, e a paciente obteve
seu segundo diagnóstico positivo.

Conforme o diretor de Serviços em Saúde da
Univates, Jairo Hoerlle, tanto o teste por PCR
realizado pela paciente, como o teste rápido,
podem estar corretos. “O primeiro identificou a
presença do vírus (levando-a ao isolamento), e
o segundo identificou os anticorpos produzidos
contra o vírus, que representam imunidade
(neste caso não é necessário isolamento, pois
não há possibilidade de transmissão)”. Ou seja,
como a paciente já havia contraído o vírus, os
anticorpos estão nela e foram detectados, assim
como seriam detectados nos demais pacientes
que já contraíram a Covid-19 e se recuperaram.

Contudo, o que não se sabe ainda é a duração
do anticorpo da Covid-19. O diretor explica que
se trata da mesma lógica de outros vírus, como
a hepatite. “Quem já teve ou tomou vacina,
produziu anticorpos e, provavelmente, não terá
mais”, desenvolve. Ele explica que a Covid-19
ainda é muito recente e não se sabe muito sobre
o comportamento do corpo em relação a ele.
“Tem anticorpos que duram a vida inteira, outros
20 anos, 10 anos”, exemplifica ele. Com isso,
conclui-se que não há uma definição de quanto
tempo levaria para o anticorpo deixar de ser
detectado pelo teste rápido.

Desta forma, ainda não se sabe com exatidão
sobre a possibilidade de contrair o vírus pela
segunda vez, e não foi isso que aconteceu com a
paciente de Taquari. Conforme a assessoria do
município, o teste rápido deu positivo, mas o PCR
deu negativo, ou seja, não há mais vírus ativo no
corpo da paciente, apenas o anticorpo. A asses-
soria afirma que a empresa Minuano relatou que,
conforme acordo com o Ministério Público, ela
deverá ficar dez dias afastada.

JÚLIA CAROLINE GEIB / ARQUIVO FP
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COLUNA da redação

Bandeira
Laranja

O Vale do Taquari continua com
bandeira laranja durante esta semana
no sistema de Distanciamento Social
do Estado. E o cálculo de risco, neste
fim de semana, já teve mudanças. A
mudança que seria adotada somente
a partir da próxima rodada, já foi
aplicada neste sábado (23/05). Com
isso, apenas os casos de Covid-19 que
geraram hospitalização foram usados
para medir a propagação do vírus le-
vando em consideração os seus locais
de residência. Essa foi uma das mu-
danças sugeridas e pleiteadas por
prefeitos e entidades da região. Até
então, o governo vinha usando todos
os casos confirmados por testes mo-
leculares (RT-PCR) para medir dois
dos 11 indicadores usados no cálculo
de risco: a velocidade do avanço, que
mede o número de novos casos con-
firmados em relação aos casos anteri-
ores, e incidência de novos casos na
população, que mede os novos casos
nos últimos sete dias para cada 100
mil habitantes. No entanto, o dado vi-
nha gerando distorções entre as regi-
ões, aumentando o nível de risco e de
restrição para aquelas que vinham
realizando um número maior de tes-
tes, que é o caso do Vale do Taquari.
Por isso, segundo o governador Edu-
ardo Leite, foi necessário antecipar a
alteração, que foi levada ao grupo
técnico de saúde do Comitê de Análi-
se de Dados, tendo sido estudada e
avalizada por especialistas. Com ban-
deira laranja, a região segue com as
mesmas medidas da semana passada.
Com protocolos mais flexibilizados e
com a maioria dos serviços funcio-
nando com restrições.
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sonialsgomes@yahoo.com.br

Teutônia, parabéns pelos
39 anos de emancipação!

 Com muito orgulho, sinto-me parte da histó-
ria de Teutônia. Ela me acolheu com muito cari-
nho há 25 anos. Um povo acolhedor, simpático,
trabalhador, solidário. Sinto-me honrada de fazer
parte dessa comunidade.

Em meio a essa pandemia, não podemos nem
festejar a altura do que essa cidade merece. Mesmo
parada em isolamento social, ainda posso contri-
buir com meu trabalho, escrevendo dicas de saúde
para todos. Com a internet, vamos muito além de
Teutônia. E as palavras são AJUDAR e COLABORAR.
É assim que hoje estou fazendo, ajudando a todos,
oferecendo meus serviços online gratuitamente,
com aulas de Yoga para jovens e adultos e Alonga-
mento para terceira idade pelo instagram.

Atividade física: DANÇA
O Dia Internacional da Dança ou Dia Mundial

da Dança foi comemorado no dia 29 de abril e
instituído pelo CID (Comitê Internacional da Dan-
ça) da Unesco no ano de 1982.

Histórico: “Cada vez mais, no entanto, artistas
e profissionais da área reconhecem que é impor-
tante celebrar a data para, inclusive, dar maior
visibilidade à dança, lembrar-se de sua importân-
cia e de suas demandas. O Dia Internacional da
Dança é importante como mais um espaço de mo-
bilização em torno deste assunto. Alguns dos ob-
jetivos desta comemoração são aumentar a
atenção pela importância da dança entre o públi-
co geral, assim como incentivar governos de todo
o mundo para fornecerem melhores políticas pú-
blicas voltadas à dança. Enquanto a dança tem si-
do uma parte integral da cultura humana através
de sua história, não é prioridade oficial no mun-
do.” (Fonte: internet)

Parabéns a todos os profissionais e professo-
res de dança do planeta. Parabéns a todos os alu-
nos e, principalmente, aos meus amados alunos
de dança da Melhor Idade e dança / performance
de Yoga do Cemef e Centro de Yoga Teutônia.

Entre os benefícios da dança:
- é uma ótima aliada do bem-estar, da autoestima
e da saúde;
- melhora o sistema imunológico;
- com a prática regular da dança, conseguimos di-
minuir a ansiedade e os problemas se tornam pe-
quenos, além de aumentar a estabilidade
emocional, a criatividade e desenvolver mais foco;
- melhora a flexibilidade, alongamento corporal e
tonifica os músculos;
A dança é uma atividade física, que é um dos 4 pi-
lares da saúde (Vida Veda/Ayurveda).

Confira no site www.folhapopular.info na se-
ção positividade as dicas da semana.

Enem adiado
O Ministério da Educação e o Inep decidiram adi-

ar a data do Enem entre 30 e 60 dias. A decisão
ocorre após muita pressão pelo adiamento da pro-
va, devido aos efeito da Covid-19. Um projeto que
adiava a prova chegou a ser aprovado no Senado e
encaminhado à Câmara dos Deputados. Mas logo
em seguida, o governo federal anunciou a decisão
da postergação da prova. Ainda não há uma nova
data para a prova. O ministro da Educação, Abra-
ham Weintraub anunciou que uma enquete com os
inscritos no exame será feita para marcar a nova
data. A data para inscrição no exame também foi
prorrogada. As inscrições vão até às 23h59 desta
quarta-feira (27/05). Os boletos da taxa da prova
poderão ser pagos até 28/05. Os candidatos devem
ficar atentos à confirmação da inscrição na Página
do Participante.
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Medidas de
apoio da Univates

A Reitoria da Univates anunciou três medidas de
apoio aos estudantes em reunião virtual com o DCE
e os Diretórios Acadêmicos (DAs). Foi acordado que
nos meses de junho e de julho será alterado o des-
conto por pontualidade para o pagamento das men-
salidades de cursos de graduação presenciais e a
distância, técnicos e de Idiomas. No mês de junho,
haverá 10% de desconto para pagamento até o dia
do vencimento, que teve a data postergada do habi-
tual dia 10 para o dia 22. Já no mês de julho o per-
centual de desconto para pagamento da
mensalidade em dia será de 20%, com data de ven-
cimento em 20 de julho./ Para estudantes dos cur-
sos de pós-graduação lato e stricto sensu, será
concedido desconto de 5% para pagamento da men-
salidade até o vencimento, que também será no dia
22 de junho. Em julho, o desconto para esses estu-
dantes será de 15%, com vencimento do boleto no
dia 20 de julho. Além disso, será mantida, até agosto,
a isenção da cobrança de taxas de 35 diferentes ti-
pos de protocolos acadêmicos.

4

600 Kg de
alimentos doados

O Conselho de Pastores de Teutô-
nia (Copate) repassou à Secretaria de
Assistência Social de Teutônia os
600kg de alimentos arrecadados no
Dia do Clamor, realizado no sábado
(09/05). Os donativos foram entre-
gues na manhã de quarta-feira
(13/05). A intenção é que os alimen-
tos sirvam para ajudar as pessoas que
passam por necessidade neste perío-
do de pandemia. “Esperamos que esse
gesto nutra a sociedade com mais
amor ao próximo e compaixão àque-
les que precisam”, diz a entidade.

1
 DIVULGAÇÃO
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ESTADO          REPRESENTATITIVIDADE

Erineo Hennemann assume
a presidência da Fecoergs

FONTE: AI CERTEL / SAMUEL D. BÜNECKER

O  presidente da Certel, Erineo José Henne-
mann, foi eleito presidente da Federação
das Cooperativas de Energia, Telefonia e
Desenvolvimento Rural do Rio Grande

do Sul (Fecoergs). A eleição ocorreu através de
assembleia ordinária por videoconferência realiza-
da na quarta-feira (20/05). Como vice-presidente,
foi eleito Renato Martins, presidente da Certaja, de
Taquari, e como secretário, Querino Volkmer, pre-
sidente da Cooperluz, de Santa Rosa.

Segundo Hennemann, a Fecoergs assume um
papel cada vez mais importante por integrar as
24 cooperativas (15 de distribuição de energia e
9 de desenvolvimento e geração) do Estado. Ele
classificou o fato como especial, mas também de
aumento dos desafios, pois assumiu a missão e o
compromisso de fortalecer as cooperativas com
soluções inovadoras, além de manter a integração
e representação.

As cooperativas representam atualmente em
torno de 300 mil famílias associadas presentes
em 370 municípios, dos quais 72 sedes munici-
pais. São 70 mil transformadores e 65 mil quilô-
metros de rede que levam a energia do
cooperativismo para mais de um milhão de gaúc-
hos. São 24 centrais hidrelétricas e duas usinas
solares, além de mais oito hidrelétricas consorci-
adas com outras empresas, com potencial de
geração capaz de atender 30% da demanda das
cooperativas.

Segundo Hennemann, além da qualidade dos
serviços prestados, a organização das cooperati-
vas de energia reflete em reconhecimento da
sociedade. Das melhores empresas de distribui-
ção de energia do País, nove são cooperativas. “É
um prestígio muito grande que deve ser compar-
tilhado com todas as pessoas que movem o
cooperativismo de energia. Sem dúvida nenhuma,
nestes dois anos como presidente, executaremos
uma gestão dentro dos mesmos princípios que já
são adotados na Certel”, assinala.

DEMAIS MEMBROS

Também integram a nova diretoria os
conselheiros titulares Jânio Vital Stefanello
(Coprel), Diamantino Marques dos Santos
(Cermissões), Jairton Nunes Vieira (Coo-
pernorte) e João Alderi do Prado (Creral);
os conselheiros suplentes Elemar Battisti
(Creluz), Jaci Jacinto Coelho (Coopersul),
Celso Benedetti (Certhil) e Diógenes Laste
(Cerfox); os conselheiros fiscais titulares
Iloir de Pauli (Ceriluz), Paulo Ricardo Ro-
cha da Silva (Coopernorte) e Diomedes
Rech (Cermissões); os conselheiros fiscais
suplentes Kurt Grenzel (Certhil), Lauro
Baum (Certel) e Gilberto Coutinho Cunha
(Certaja); e o superintendente, José Zordan.

A Fecoergs é formada pelas seguintes cooperativas: Certel
(com sede em Teutônia), Certaja (Taquari), Cooperluz (Santa
Rosa), Cermissões (Caibaté), Creluz (Pinhal), Ceriluz (Ijuí), Coprel
(Ibirubá), Cerfox (Fontoura Xavier), Creral (Erechim), Celetro
(Cachoeira do Sul), Certhil (Três de Maio), Coopersul (Bagé),
Cervale (Santa Maria), Coopernorte (Viamão) e Cosel
(Encruzilhada do Sul). Nove destas, também são cooperativas de
desenvolvimento e geração (Certel, Certaja, Cooperluz, Creluz,
Ceriluz, Cerfox, Coprel, Creral e Certhil).

Presidente da
Certel e Fecoergs,

Erineo José
Hennemann

Eleição ocorreu através de assembleia por videoconferência

FOTOS: SAMUEL DICKEL BÜNECKER / DIVULGAÇÃO
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TEUTÔNIA          LEVANTAMENTO DA ANATEL

TV por assinatura tem pior mês
da série histórica em Teutônia
Em um ano, queda de TV por assinatura é de 24%

LUCAS LEANDRO BRUNE

E m consulta ao novo serviço
disponibilizado pela Agência
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), a reportagem

da Folha Popular observou que o nú-
mero de acessos à TV por assinatura,
em Teutônia, teve no mês de março de
2020 o pior mês de toda a série históri-
ca da Anatel, que começa em janeiro de
2012. Em março foram registrados
apenas 805 acessos.

A curva do gráfico em Teutônia
iniciou com 826 acessos em janeiro de
2012, foi crescendo, com oscilações,

chegando ao ápice (maior número) em
novembro de 2015, quando houve a
contabilização de 1.417 acessos. A
partir de então, a curva do gráfico
desceu, com quedas constantes alter-
nadas por raras melhorias. Porém, de
agosto de 2018 em diante, os números
despencam mês a mês.

De fevereiro de 2020 para março
de 2020 – antes da pandemia e no
início do isolamento – a queda de
acessos em Teutônia se dá de 823
(fev) para 805 (mar), o que perfaz
2,2%. Os números de abril ainda não
estão disponíveis no portal.

No comparativo somente do mês de
março, de 2012 a 2020, os nove anos
mostram a mesma tendência em Teu-
tônia. Os acessos a TV por assinatura
cresceram de 2012 até 2015 no Muni-
cípio. Depois, de 2016 em diante, a
crise econômica, os reflexos políticos e
outros fatores podem ter contribuído
para as quedas constantes de ano após
ano, levando em conta o mês de março.
O salto de 2019 para 2020 é o que mais
assusta neste cenário, já que são 260
acessos a menos, um percentual de
24,4% de queda no último ano (março
2019 a março 2020). 

SITUAÇÃO NO
VALE DO TAQUARI

No Vale do Taquari, de acordo
com a Anatel, são 13.742 acessos
de TV por assinatura em março
de 2020, isto é 15,9% a menos do
que em março de 2019, quando
havia 16.336 acessos. Em relação
a fevereiro deste ano, o Vale teve
uma queda de 1,5%, passando de
13.957 para 13.742 acessos.

Na série histórica da Anatel, a
região tinha 11.050 acessos em
janeiro de 2012, evoluindo mês a
mês, até atingir o topo em agosto
de 2015, com 17.852 acessos à TV
por assinatura. A partir daquele
mês, as quedas foram constantes
até março de 2017, quando houve
uma nova onda de crescimento
até abril de 2018, quando atingiu
17.393 acessos, quase o mesmo
patamar recorde. Só que de abril
de 2018, o declínio é vertiginoso
até março de 2020, ou seja, nos
últimos dois anos.

SITUAÇÃO NO ESTADO
No Rio Grande do Sul, a curva

de queda segue a mesma tendên-
cia de Teutônia. A maior quantida-
de de acessos no Estado foi em
novembro de 2014, com 1.305.793
acessos. E o pior mês da série
histórica gaúcha foi em janeiro de
2012, com 837.067 acessos.

Se comparar fevereiro de 2020
(antes da pandemia) com março
de 2020 (início da pandemia), a
queda no número de acessos à TV
por assinatura é de 1,5%.

Em nível estadual, no compara-
tivo de março de 2019 (1.210.232)
a março de 2020 (1.053.429), a
queda é de 13% no número de
acessos a televisão por assinatura.

SITUAÇÃO NO PAÍS
No Brasil, a TV por assinatura

teve o número mais baixo de aces-
sos em janeiro de 2012, quando
começou a série histórica da Ana-
tel, com pouco mais de 13 milhões
(13.054.002) de acessos. Os nú-
meros cresceram até novembro
de 2014, quando atingiu o recor-
de de 19,8 milhões (19.842.737)
acessos. De lá para cá, quedas
constantes até atingir o patamar
de 15,3 milhões (15.378.384) de
acessos em março de 2020.

 De 2012 até 2015, aumentou
 o número de acessos à TV
 por assinatura do Brasil.
 Depois, números despencam

PEXELS / DIVULGAÇÃO
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Município Mar/2020 Fev/2020 Dif. Mensal  Mar/2019 Dif. Anual
Anta Gorda 92 98 -6,1% 106 -13,2%
Arroio do Meio 1.223 1.235 -1,0% 1.230 -0,6%
Arvorezinha 203 198 2,5% 187 8,6%
Bom Retiro do Sul 193 208 -7,2% 239 -19,2%
Canudos do Vale 89 85 4,7% 63 41,3%
Capitão 25 26 -3,8% 36 -30,6%
Colinas 42 48 -12,5% 59 -28,8%
Coqueiro Baixo 23 25 -8,0% 19 21,1%
Cruzeiro do Sul 297 306 -2,9% 405 -26,7%
Dois Lajeados 160 157 1,9% 127 26,0%
Doutor Ricardo 87 87 0,0% 62 40,3%
Encantado 360 379 -5,0% 522 -31,0%
Estrela 887 878 1,0% 1.117 -20,6%
Fazenda Vilanova 106 111 -4,5% 130 -18,5%
Forquetinha 31 33 -6,1% 24 29,2%
Ilópolis 45 48 -6,3% 56 -19,6%
Imigrante 91 95 -4,2% 109 -16,5%
Itapuca 49 46 6,5% 35 40,0%
Lajeado 7.457 7.559 -1,3% 8.979 -17,0%
Marques de Souza 51 55 -7,3% 59 -13,6%
Muçum 83 85 -2,4% 100 -17,0%
Nova Bréscia 86 85 1,2% 83 3,6%
Paverama 86 88 -2,3% 113 -23,9%
Poço das Antas 28 29 -3,4% 44 -36,4%
Pouso Novo 33 35 -5,7% 25 32,0%
Progresso 81 84 -3,6% 90 -10,0%
Putinga 34 34 0,0% 31 9,7%
Relvado 90 91 -1,1% 72 25,0%
Roca Sales 118 120 -1,7% 172 -31,4%
Santa Clara do Sul 132 133 -0,8% 165 -20,0%
São José do Herval 19 20 -5,0% 30 -36,7%
Sério 68 69 -1,4% 73 -6,8%
Tabaí 56 54 3,7% 60 -6,7%
Taquari 394 411 -4,1% 505 -22,0%
Teutônia 805 823 -2,2% 1.065 -24,4%
Travesseiro 25 25 0,0% 24 4,2%
Vespasiano Corrêa 25 25 0,0% 30 -16,7%
Westfália 68 69 -1,4% 90 -24,4%
Totais 13.742 13.957 -1,5% 16.336 -15,9%

 Nº DE ACESSOS À TV PAGA - VALE DO TAQUARI

Município Mar/2020 Fev/2020 Dif. Mensal  Mar/2019 Dif. Anual
Boa Vista do Sul 101 98 3,1% 82 23,2%
Carlos Barbosa 1.137 1.132 0,4% 1.261 -9,8%
Coronel Pilar 56 55 1,8% 42 33,3%
Garibaldi 1.643 1.644 -0,1% 1.790 -8,2%

 Nº DE ACESSOS À TV PAGA - PARTE DA SERRA

A Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
disponibilizou uma nova
ferramenta de consulta que
apresenta o ranking de empresas
com mais acessos dos principais
serviços de telecomunicações:
telefonia fixa, telefonia móvel,
internet banda larga fixa e TV por
assinatura. É possível verificar a
posição das operadoras com as
maiores quantidades de
assinantes dos serviços. O portal
permite consultas por município,
estado e até do país.

Como nem todas as
operadoras são obrigadas a
informar dados de acesso à
Anatel, espera-se que a
visibilidade das informações
promovida pela Agência
incentive um maior número de
prestadoras a informar os seus
dados de acessos, principalmente
em municípios de pequeno e
médio porte.
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Estudantes garibaldenses realizam
atividades pedagógicas em casa

GARIBALDI          EDUCAÇÃO

TURISMO

Município lança vídeo institucional turístico
FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

A Prefeitura Municipal de Garibaldi,
por meio da Secretaria de Turismo e
Cultura, lança nesta segunda-feira
(25/05), um vídeo institucional turísti-
co do município. A iniciativa atende a
uma solicitação do setor turístico para
a divulgação de Garibaldi como destino
turístico, rotas e atrativos. O lançamen-
to ocorreu pelas fanpages do Turismo
Garibaldi, no Facebook e Instagram.

Garibaldi é a Capital do Espuman-
te, mas também é muito mais. É tradi-
ção, cultura e charme. É natureza,
gastronomia e tranquilidade. A cria-
ção deste filme turístico tem o objeti-
vo de divulgar todas as atrações e
belezas do município.

O vídeo é capaz de traduzir, em
imagens, sons e sensações, o verda-
deiro espírito de Garibaldi. O especta-
dor é imediatamente transportado a
um destino que inspira e fascina, onde
o melhor da vida pode ser vivido ao
máximo, seja no sabor único de um

prato preparado com carinho, na di-
versão inigualável de um grande
evento ou em um momento íntimo e
especial ao lado de quem se ama.

A produção audiovisual é da agên-
cia Engenho de Ideias em parceria
com a Lamparina Filmes, foi gravada
em 2019 e tem duração de 1m56s.
Este será um material complementar
de divulgação de Garibaldi, que deve-
rá ser apresentado em eventos oficiais
e feiras de turismo.

O prefeito Antonio Cettolin destaca
que Garibaldi está se preparando para
receber visitantes e garibaldenses,
para que todos possam desfrutar de
tudo o que o município tem para ofe-
recer. “Logo mais estaremos nos abra-
çando e brindando, em um excelente
momento”, complementa Cettolin.

O secretário de Turismo e Cultura,
Paulo Salvi, ressalta que a divulgação
deste vídeo vem para coroar diversas
iniciativas e colocar Garibaldi cada
vez mais próxima das pessoas. “O

vídeo destaca a Capital Brasileira do
Espumante, seus encantos e sua ma-
gia, retratada na autenticidade de
suas rotas, experiências turísticas e
eventos”, declara o secretário.

O lançamento, de forma on-line, faz
parte do Plano Emergencial para re-
tomada do turismo pós-coronavírus,
da Secretaria de Turismo e Cultura

junto com o Conselho Municipal de
Turismo – Comtur e Trade Turístico.
O vídeo pretende reforçar a posição
do município como um dos principais
destinos enoturísticos do Rio Grande
do Sul, despertando em cada um a
vontade de viver experiências únicas
em Garibaldi. O vídeo pode ser visua-
lizado pelo Facebook ou pelo Youtube.

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

P ara manter o vínculo entre
as escolas e famílias garibal-
denses, a Secretaria Munici-
pal de Educação (SMEd) de

Garibaldi passou a disponibilizar ati-
vidades pedagógicas não-presenciais
aos cerca de 3 mil alunos da Educação
Infantil e Ensino Fundamental.

A equipe de cada escola, de acordo
com a sua realidade, organizou as
atividades e encaminhou às famílias
por meio de Whats App, Facebook,
e-mail ou até material impresso, en-
tregue na escola conforme agenda-
mento, evitando aglomerações.

As atividades foram planejadas de
acordo com a faixa etária das crianças,

envolvendo música, dança, reaproveita-
mento de materiais, preparo de receitas,
revisão de conteúdos escolares e muito
mais, visando a interação do estudante
com a família, pensando em seu desen-
volvimento. “Foi ressaltada a importân-
cia de tornar este tipo de interação a
mais prazerosa possível, priorizando o
vínculo com a escola e o acompanha-

mento, auxílio e apoio da família frente
a esta nova realidade educacional”, ex-
plica a secretária Simone Rosanelli Chi-
es. As escolas receberão o retorno das
atividades enviadas ao final de cada mês.

A SMEd elaborou um manual de
orientação às famílias, destacando os
cuidados necessárias para evitar o con-
tágio do Covid-19, bem como esclare-
cendo sobre a importância de manter
uma rotina diária para estudos. A carti-
lha está disponível em: garibaldi.rs.gov.-
br/secretarias-e-orgaos/educacao/
cartilha-orientacaoes-a-familia-covid-
19/.“Podemos avaliar positivamente
esta nova relação entre escola e edu-
candos, visto que o empenho dos pro-
fessores, a adesão das famílias e o
comprometimento dos alunos é enalte-
cido diariamente através do retorno
recebido”, analisa Simone.

A SMEd ainda elaborou uma pesquisa
pelo Google Forms, a fim de diagnosticar
qual a realidade dos alunos do município
quanto ao acesso à tecnologia. O objetivo
é que todos os pais ou alunos da rede
municipal respondam ao questionário,
enviado diretamente pelas escolas, por
meio do Whats App ou Facebook.

A SMEd encaminhará ao Conselho
Municipal de Educação uma proposta
para que as atividades não-presenci-
ais sejam validadas no calendário
escolar como horas/aula para o perí-
odo letivo de 2020.

ALEXANDRA UNGARATTO / DIVULGAÇÃO

Vídeo apresentar os atrativos turísticos de Garibaldi

Alunos recebem atividades a serem feitas em casa, com a supervisão dos pais

DIVULGAÇÃO
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REGIÃO          TUDO REGISTRADO EM VÍDEO

Dia do Desafio
de 2020 será online

Isso precisa mudar
“Fake news” (notícia falsa) é um termo em

inglês usado para referir-se a falsas informa-
ções divulgadas, principalmente, em redes so-
ciais. A imprensa mundial começou a usá-lo
com mais frequência durante a eleição de 2016
nos EUA. Graças a Steve Bannon, diretor-execu-
tivo da campanha presidencial de Donald
Trump, que pode ser considerado perito no uso
político da “fake news” nas redes sociais.

Aqui no Brasil, Bannon atuou como conse-
lheiro informal de Bolsonaro nas eleições de
2018. Ajudou nas atividades de inteligência de
campanha, análise de dados e ações na internet.

Segundo o Massachusetts Institute of Tec-
nology (MIT), dos EUA, a chance da notícia fal-
sa ser repassada é consideravelmente maior
que a verdadeira. Foram analisadas 126 mil
notícias, onde constatou-se que a chance de re-
publicar uma informação falsa é 70% maior do
que a de republicar uma notícia verdadeira.

Nós, brasileiros, reunimos as características
que nos deixam suscetíveis a essa manipulação.
Primeiro, somos um país muito dividido politi-
camente, culturalmente e socialmente. Segun-
do, somos um povo que não lê, já que nossa
educação é incompleta. Em situações assim, as
pessoas são menos críticas com a informação
que encontram, menos críticas com a própria
realidade. Se alguma coisa reafirma nossas
crenças, é provável que acreditamos e conse-
quentemente compartilhamos. É automático,
quase impensável.

O custo de espalhar mentiras pela mídia so-
cial é mínimo, assim como o esforço exigido de
quem pratica. O uso de checadores de fatos, co-
mo defesa, é útil, mas extremamente lento. Es-
se cenário obriga operadores de plataformas
de mídia social a reverem seus papéis. A visão
de não terem responsabilidade de monitorar
conteúdo torna-os coniventes. Mas, essa abor-
dagem traz o risco de governos optarem por
mudar totalmente de direção, como a China,
por exemplo, que usa “firewalls” (bloqueadores
de conteúdo). O que seria antidemocrático, um
retrocesso.

O mínimo necessário são ferramentas que
nos permitam identificar conteúdos gerados
por robôs e outras fontes de notícias falsas. A
regulação também é necessária para garantir
que fontes de mensagens políticas on-line se-
jam tão transparentes como financiamento de
comerciais de campanha veiculados no rádio e
na televisão.

Não podemos mais aceitar sermos engana-
dos, muito menos por nós mesmos. Isso é ina-
ceitável! Para o nosso bem como nação, não
minta, não compartilhe a desinformação. Antes
de tudo, pense.

mauriciow1987@gmail.com

Tradicional evento de promoção de saúde e bem-estar
terá destaque especial para a solidariedade nesta edição

DA REDAÇÃO / AI SESC E PREFEITURAS

M anter a saúde física, mental e exercitar
a cidadania. Este é um dos propósitos
do Dia do Desafio, realizado todos os
anos na última quarta-feira do mês de

maio, com uma competição saudável entre duas
cidades. O objetivo é ver qual cidade que mobiliza,
proporcionalmente, o maior número de habitantes
para praticar, por pelo menos 15 minutos consecu-
tivos, uma atividade física. Com a pandemia de
Coronavírus, o Dia do Desafio (DDD) de 2020 será
diferente, totalmente online.

Nesta quarta-feira (27/05), o importante é se
mexer durante o Dia do Desafio. Durante todo o dia,
serão realizadas atividades esportivas virtuais no
Facebook do Sesc/RS (www.facebook.com.br/ses-
crs). Em razão da pandemia, desta vez as pessoas
serão incentivadas a realizarem exercícios físicos
em casa ou outro local de costume, reservando os
cuidados preventivos com a doença, a façam a
divulgação de vídeos ou fotos nas redes sociais.

Em Lajeado, entre as aulas programadas estão
ginástica laboral e alongamento, corrida estacioná-
ria, além de um baile on-line com muita música e
diversão. Também será possível praticar a solidari-
edade. O Sesc Lajeado fará a arrecadação de agasa-
lhos e alimentos. Das 8h às 18h, a população pode
levar suas doações na Rua Silva Jardim, 135, para
ajudar quem está precisando mais neste momento.

Em Estrela, as pessoas estão convidadas a mar-
carem nas postagens o Sesc Lajeado, difusor regio-
nal do DDD, e a Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer (Smel), incentivadora anual do projeto em
Estrela, através da página do Faceboock @Secreta-
ria Municipal de Esportes e Lazer -Estrela/RS e
Instagram: @smelestrela.

Em 2019, Estrela realizou atividades
como o desafio das esteiras

O DDD é promovido pela Fe-
comércio e segue a iniciativa
mundial da The Association For
International Sport for All (Tafi-
sa), da Unesco e da International
Sport and Culture Association
(Isca). Criado no Canadá, o even-
to é difundido mundialmente pe-
la Tafisa, entidade de promoção
do esporte para todos, sediada na
Alemanha. É uma campanha de
incentivo à prática regular de
atividades físicas em benefício da
saúde. O Sesc/SP coordena o
evento no Continente Americano
desde 2000 e, no Rio Grande do
Sul, a ação é capitaneada pelo
Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em
parceria com as Prefeituras. O
convite à atividade física se es-
tende a todos, envolvendo o po-
der público de cada cidade, as
instituições da sociedade civil,
empresas, voluntários locais e os
próprios participantes.

SOBRE O DIA DO DESAFIO

RODRIGO ANGELI / DIVULGAÇÃO

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular
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Mesmo fechado,
Lawi investe na sede

LUCAS LEANDRO BRUNE

O s clubes de
futebol, as
canchas de
bocha e os

pavilhões de eventos
estão sem atividade
desde a metade de
março. Isto também
acontece com o Lawi
Futebol Clube, de Li-
nha Wink, que tradici-
onalmente mantém
promoções em sua se-
de esportiva e social,
na divisa de Teutônia e
Estrela. Apesar da pa-
ralisação com pande-
mia, a diretoria segue
atuante e preocupada
em investir na estrutu-
ra, visando a retomada
logo após a pandemia.

Conforme a direto-
ria, “o campo não esta-
va em bom estado e

colocamos alguns pro-
dutos para melhorar a
condição do gramado.
Mesmo fechado, esta-
mos deixando a casa
em dia”. Além do cam-
po, limpeza, readequa-
ções na cozinha e
pintura da cozinha, da
copa, da churrasqueira
e dos banheiros. Para o
próximo fim de semana
está prevista a pintura
da cancha de bocha.

E se não bastasse, o
clube ainda estará orga-
nizando, nos próximos
dias, uma ação social
para arrecadar alimen-
tos para famílias em si-
tuação de necessidade.

SOLIDARIEDADE

Atlético Gaúcho
arrecada 1,5 mil quilos
de alimentos

Além disso, foram arrecadadas
400 peças de roupas, que
beneficiarão mais de 40 famílias

PALOMA GRIESANG

O clube Atlético Gaúcho, do Loteamento 8, em
Teutônia, realizou uma ação solidária de arrecada-
ção de alimentos e roupas. A arrecadação ocorreu,
também, através de uma live realizada na sexta-
feira (22/05), em parceria com os cantores Claiver
Emanuel e Marcos Farias. Ao todo, a ação arrecadou
1,5 mil quilos de alimentos e 400 peças de roupas,
que devem beneficiar mais de 40 famílias. Para
organizar e fazer a distribuição das arrecadações,
o clube conta com a parceria das agentes de saúde
que atuam na localidade. “Graças a ajuda de muita
gente conseguimos arrecadar essa quantidade”,
declara a diretoria da entidade.

Gramado do campo de futebol recebeu adubação

Alimentos e roupas devem beneficiar
mais de 40 famílias

Estrutura interna do
pavilhão social

também foi melhorada
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