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A Folha Popular, observando o cenário sanitá-
rio e econômico ocasionado pela pandemia, na
próxima semana terá edição impressa única e
acumulada, circulando no sábado (06/06)
conjuntamente com as edições de terça-feira
(02/06) e sábado (06/06).
O leitor poderá acompanhar a edição de terça-
feira no formato digital pelo novo App do Gru-
po Popular já na terça-feira. Continue acompa-
nhando nossas atualizações diárias no site
www.folhapopular.info.

AVISO AOS LEITORES

Pré-candidatos a prefeito de Teutônia
são favoráveis à eleição ainda em 2020

 DIVULGAÇÃO TSE

Aulas presenciais não
voltam em junho, apenas
o ensino remoto

Censo demográfico é
adiado para 2021:
o que muda?

 TEUTÔNIA          

Empreendedores preparam
Caminho dos Imigrantes

IMIGRANTE          

Pesquisa indica
estabilização na disseminação
do Coronavírus

“Rir é importante
mesmo em tempos
difíceis”

Prefeitura encaminhará
projeto para auxiliar comércio

TEUTÔNIA          
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Custos das rótulas fechadas de Teutônia se
assemelham ao custo da rótula de Westfália

TEUTÔNIA          OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Obras do município vizinho já completam cerca de seis anos e foram executadas pela EGR

DANIELA B. MARTINS E LUCAS L. BRUNE

A s rótulas fechadas
que estão sendo
construídas nos
bairros Languiru e

Canabarro são anseios antigos
da comunidade teutoniense.
Há mais de 20 anos, os gesto-
res municipais têm buscado
meio de realizá-las, sendo que
em muitas oportunidades fo-
ram barrados pelos entraves
burocráticos, já que se trata de
uma via estadual. Depois de
conseguir a autorização da
Empresa Gaúcha de Rodovias
(EGR), a atual administração
municipal está utilizando re-
cursos próprios e de devolução
da receita da Câmara de Vere-
adores para concretizá-las.

Nas redes sociais e em rodas
de conversa, sempre há pessoas
que questionam os valores in-
vestidos, principalmente quan-
do há diferença de investimen-
tos. Importante lembrar que

cada obra é diferente da outra,
sejam casas para moradia de
famílias ou sejam prédios. As
obras podem ser parecidas, mas
sempre haverá diferença. O
mesmo ocorre nas obras públi-
cas. Apesar de serem semelhan-
tes, haverá fatores que causam
distâncias de valores.

É bom lembrar que os cus-
tos para a execução deste tipo
de obra (rótulas) dependem do
tipo de terreno, da topografia,
da declividade, da necessidade
de mais ou menos movimenta-
ção de terra (aterro), de cons-
trução de galerias ou tubula-
ções, do tamanho das rótulas,
da necessidade de desapropri-
ações, do licenciamento ambi-
ental, de imprevistos que sur-
gem no decorrer da obra, entre
outros fatores. Por isso, a com-
paração de obras é bastante
complicada e até temerária.

Depois destas ponderações
e ressalvas feitas pelas equipes

técnicas, a Folha Popular apre-
senta o levantamento dos cus-
tos das obras nas rótulas de
Teutônia (em obras em 2019
e 2020) com a rótula de acesso
ao Município de Westfália,
construída em 2014, portanto
cinco a seis anos antes, outro
ingrediente a ser observado.
De modo geral, os custos das
obras foram bastante pareci-
dos, levando em consideração
todos os itens mencionados
acima.

Afinal, cada obra guarda
sua particularidade e seriam
precipitadas comparações
simplistas. Um aprofundamen-
to exigiria perícias técnicas
especializadas. As obras pos-
suem, como pontos similares:
a transformação de rótulas
abertas (vazadas) em rótulas
fechadas, a participação de
parte da obra com máquinas e
serviços das prefeituras e a
participação da EGR em ambas.

ANO DE
EXECUÇÃO

QUEM
EXECUTOU

PARTICIPAÇÃO
DA EGR

SERVIÇOS DA
PREFEITURA
(TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM,
ILUMINAÇÃO, ENTRE
OUTROS)

VALOR DA
PARTE
LICITADA DA
OBRA
(EMPRESA
CONTRATADA OU
EGR)

TOTAL DO
CUSTO

MAJOR BANDEIRA
(LANGUIRU)

17 DE JUNHO
(CANABARRO)

ACESSO A
WESTFÁLIA

2020 2019 / 2020 2014

PREFEITURA
E EMPRESA
CONTRATADA

PREFEITURA
E EMPRESA
CONTRATADA

PREFEITURA
E EGR

CUSTO DO
PROJETO. VALOR
NÃO INFORMADO

CUSTO DO
PROJETO. VALOR
NÃO INFORMADO

EXECUÇÃO COM
DINHEIRO DO
PEDÁGIO

R$ 100 MIL R$ 200 MIL R$ 150 MIL

EMPRESA:
R$ 614.964,75

EMPRESA:
R$ 808.014,40

EGR:
R$ 650 MIL

R$ 714.964,75 R$ 1.008.014,40 R$ 800.000,00

 Falta apenas a sinalização da Rótula do Bairro Canabarro

FOTOS: PAULO SÉRGIO ROSA / DIVULGAÇÃO
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Canabarro

51 3762.7211
Languiru

51 3762.1001
Teutônia

51 3762.4048
Westfália

51 3762.4641
      lojascerteloficial

www.lojascertel.com.br
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CUSTOS DAS OBRAS EM TEUTÔNIA
Para baratear os custos, a Secreta-

ria Municipal de Obras realizou a
terraplenagem e a drenagem nas duas
obras. A pasta estima que economizou
R$ 200 mil na rótula do Bairro Cana-
barro e R$ 100 mil na obra do Bairro
Languiru. Além destes valores, as du-
as rótulas totalizam um investimento
de R$ 1.422.979,15, em recursos pró-
prios, para as empresas que venceram
a licitação para concluir as etapas de
construção. Os projetos foram elabo-
rados pela equipe técnica da EGR, que
é responsável pela manutenção da Via
Láctea, e cujo custo não está estimado
neste levantamento.

Os trabalhos iniciaram no Bairro
Canabarro, junto ao acesso à Rua 17

de Junho, ainda em agosto do ano
passado, com o trabalho por parte
da Secretaria de Obras. A empresa
vencedora da licitação começou a
fazer a sua parte em fevereiro deste
ano. O investimento é de R$
808.014,40, também em recursos
próprios municipais, dos quais R$
600 mil foram sobras devolvidas
pela Câmara de Teutônia à Prefeitu-
ra. A obra já foi finalizada e agora
está recebendo a sinalização e ou-
tros detalhes finais.

Já a rótula do Bairro Languiru,
junto à Rua Major bandeira, via que
interliga os bairros Languiru e Ales-
gut, teve assinatura de contrato de
prestação de serviços no dia 9 de

abril. Mas, as obras iniciaram antes
disso, no dia 16 de março, quando a
Secretaria de Obras do Município tam-
bém executou a terraplenagem e a
drenagem. A empresa vencedora ini-
ciou, ainda neste mês de maio, a exe-
cução das obras da base e de
pavimentação, que seguem em anda-
mento. O valor do investimento ficou
em R$ 614.964,75.

Segundo o secretário de Obras de
Teutônia, Marcelo Walter, houve um
pequeno aumento no valor na obra do
Bairro Canabarro, pois foram feitas
algumas coisas a mais que não esta-
vam previstos no projeto original. São
os fatores excepcionais que surgem
no andamento.

CUSTO DA OBRA EM
WESTFÁLIA

A obra da rótula fechada junto ao
acesso ao Centro de Westfália, no
quilômetro 59 da RSC-453 (Rota do
Sol), foi concluída já no final do ano
de 2014. Grande parte da obra foi
executada pela Empresa Gaúcha de
Rodovias (EGR), responsável pela
rodovia em questão. Conforme site do
Estado, o custo da obra ficou em R$
650 mil. Valores pagos com o dinheiro
arrecadado no pedágio de Boa Vista
do Sul.

O Município de Westfália, por sua
vez, contribuiu com serviços de dre-
nagem/colocação de tubulação, ajus-
tes dos aterros laterais e cedência de
saibro, para os quais foram utilizados
maquinários próprios. Ao final da
obra, a iluminação do local ainda foi
instalada e custeada pela municipali-
dade. O valor estimado investido por
parte do município é de R$ 150 mil.

 Secretaria de Obras realizou a terraplanagem e drenagem na rótula do Bairro Languiru
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TEUTÔNIA          TRIBUNA DA CÂMARA

Vereadores destacam
os 39 anos de emancipação

lucas@popularnet.com.br

Queda de braço
Vislumbro uma possível queda de braço pa-

ra definir a realização das eleições municipais.
De um lado estarão os prefeitos e suas repre-
sentações (associações regionais, Famurs,
CNM), que já manifestam o desejo de transferir
a eleição para 2022, junto com as eleições ge-
rais. As incertezas da pandemia e a economia
de R$ 20 bilhões (estimativa) com o pleito são
os principais argumentos.

De outro lado estarão os deputados, senadores
e a própria Justiça Eleitoral, que pensam em adiar
o pleito o mínimo possível. O argumento mais
contundente é a manutenção da “regra do jogo”,
ou seja, o mandato é de 4 anos, então que haja a
possibilidade do eleitor escolher manter ou trocar
o grupo que governa. Por isso, deste lado também
estarão os pré-candidatos de oposição.

Vale uma pergunta: se o político estivesse
do outro lado do balcão, sua opinião seria a
mesma?

Mudança de cenário
O adiamento das eleições para 2022 pode

interferir, inclusive, na decisão do eleitor. Afi-
nal, se houver esta prorrogação de mandato, os
atuais gestores terão 2 anos a mais para traba-
lhar. Alguns, que tiveram contratempos duran-
te o mandato de 4 anos poderiam “se recupe-
rar” e “virar o jogo” até 2022. Outros, que estão
com o trabalho bem avaliado perante a popula-
ção podem “sofrer desgastes” ou “incorrer em
falhas” que custarão uma reeleição ou suces-
são. Ou seja, adiar para 2022 pode significar
grandes mudanças de cenários.

Prazos
Adiar as eleições de outubro para dezembro

também mexerá em uma série de prazos que
envolvem o pleito, como a desincompatibiliza-
ção de cargos públicos para quem for concor-
rer, a proibição de participação de cerimônias
de inauguração (em vigor desde abril), a reali-
zação de convenções, o registro de candidatu-
ras, o período de campanha eleitoral, os pro-
gramas de rádio e televisão, entre outros. Por-
tanto, deverá acontecer um olhar jurídico bem
atento para não incorrer em infrações.

Frase para refletir
“E se não voltássemos ao normal. E se vol-

tássemos diferentes”.
Luís Roberto Barroso, durante a cerimônia

em que tomou posse como presidente do TSE

RAPIDINHAS:
1) A pandemia pode (ou poderia) ser o argu-

mento mais plausível (pela questão sanitária)
para unificar as eleições de uma vez por todas e
evitar os “empurrões de barriga” com esse as-
sunto.

2) Por que as opiniões variam tanto confor-
me a posição da mesa?

PALOMA GRIESANG

A  Câmara de Vereadores
de Teutônia realizou
sessão da manhã desta
terça-feira (26/05). Na

tribuna, os vereadores relembra-
ram o aniversário de Teutônia,
que ocorreu no dia 24 de maio.
Keetlen Link (MDB) destacou
que, mesmo em meio à pandemia,
o mês de maio é especial para
Teutônia, e a data merece ser
comemorada, mesmo que de for-
ma isolada. “Temos uma cidade
com recursos, possibilidades e
oportunidades, e isso foi possível
porque Teutônia foi construída a
muitas mãos, por gente trabalha-
dora, honesta e dedicada a comu-
nidade, pessoas que construíram
o futuro que hoje é nosso presen-
te”, afirma.

Eloir Rückert (MDB) parabe-
nizou a todos que, em 39 anos,
fizeram a cidade crescer, à popu-
lação, cooperativas e todos os
que passaram pela Câmara ou
pelo Executivo. “Sabemos que
estamos passando por uma pan-
demia e uma crise econômica,
mas com o cidadão encorajado
que Teutônia tem, vamos passar
por isso e a cidade vai continuar
a crescer e ser pujante”, avalia.

Marcos Quadros (PSDB) des-
tacou que o município é orgulho
por várias questões, uma delas é
ter uma situação privilegiada em
relação a outros municípios do
país. “Graças a força de vontade
de ver município melhor e à pu-
jança do povo”, considera. Deixou
ainda um agradecimento à comu-
nidade. “Obrigada pela força de
vontade em conseguir deixar a
cidade, em um período tão deli-
cado, com aspecto de força em
questão de continuar tocando a
atividade econômica e a manu-
tenção da saúde”, agradece.

Aline Röhrig Kohl (Cidadania)
agradeceu por todas as pessoas
que ajudaram no desenvolvimen-
to e crescimento de Teutônia,
inclusive aquelas que não nasce-
ram no município, mas o adota-
ram para viver. “O nosso povo é
forte, cooperativo, batalhador e
honesto e merece as homena-
gens. Neste momento difícil, o
maior estímulo é ver o povo lu-
tando, buscando alternativas, fer-
ramentas e se reinventando”, de-
clara. Disse que o momento de
incertezas que vivemos, irá pas-
sar. “Podemos usar este momen-
to a nosso favor, para crescer e

enxergar oportunidades não vis-
tas antes. Que possamos valori-
zar o que é daqui, da nossa terra,
que juntos possamos engrande-
cer cada dia mais a nossa cidade”,
sugere.

Pedro Hartmann (MDB) des-
tacou que cada um se orgulha em
fazer parte dos 39 anos de Teutô-
nia. Ele relembrou os líderes da
emancipação, e também os ex-
prefeitos que deixaram sua mar-
ca e fizeram algo por Teutônia.
“Neste momento difícil, o povo
teutoniense vem se superando e
respeitando as decisões, e até
este momento não temos nenhu-
ma morte. Isso se deve muito à
cultura e ao cuidado do povo que
colabora para sair rápido desta
pandemia”, salienta.

O presidente do Legislativo,
Cleudori Paniz (PSD), parabeni-
zou o Município e destacou que
mora em Teutônia desde os 22
anos, e andando por todos os
cantos da cidade, percebe a pros-
peridade de Teutônia e do povo.
“É uma alegria ver a prosperida-
de do povo, pelo seu trabalho e
força, Teutônia é o que é pela sua
força”, pontua.

Assim como tem acontecido
nas sessões das últimas semanas,
os efeitos do coronavírus tam-
bém pautaram os discursos na
tribuna. Claudiomir de Souza
(PSL) destacou que deve entrar

com uma indicação pedindo que
o Executivo avalie a possibilidade
de algum tipo de auxílio também
para empresas do setor movelei-
ro. Segundo ele, são mais de 60
empresas deste setor no municí-
pio. Apontou ainda a necessidade
de um olhar especial para o co-
mércio, que tem perdas significa-
tivas. “Se nada for feito, ocorrerá
uma quebradeira geral”, opina.

Keetlen Link também desta-
cou que é um momento difícil
para a economia. Segundo ela, a
Piccadilly parará as atividades
por 30 dias, além da redução de
operação na Beira Rio em 20%
nestes mês, e 60% no próximo, e
também a redução em ateliês,
além das incertezas para o co-
mércio. “Tudo isso nos preocu-
pa”, diz.

Ainda sobre os efeitos da pan-
demia, Aline Röhrig Kohl sugeriu
que o município aumente o nú-
mero de testagem, para saber a
real situação de contaminação no
município, para então se tomar
os direcionamentos. “Se não sa-
bemos onde estamos, como sabe-
remos para onde vamos?”, ques-
tionou. O vereador Marcos Qua-
dros respondeu o questionamen-
to dizendo que o município não
estava fazendo mais testes pois
não havia disponibilidade no
mercado, e que as pessoas que
estão fazendo este controle no
município, “está fazendo da ma-
neira mais eficaz possível, para
detectar as pessoas com mais
necessidade”.

EFEITOS DO
CORONAVÍRUS EM PAUTA

Tribuna segue acontecendo nas mesas dos vereadores,
como medida de prevenção

PAULO SÉRGIO ROSA / DIVULGAÇÃO
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Aprender, desaprender, reaprender
Praticamente não existem mais conhecimen-

tos absolutos ou estáticos. Em tempos de trans-
formações aceleradas, pode-se dizer que até o
estudante decorar o conceito ele terá mudado.
Não menosprezando a importância da história
e dos estudos científicos, o detalhe é que os no-
vos conhecimentos vêm sendo construídos e
modificados de forma muito ágil. Isso faz com
que em quase todas profissões, mais do que
nunca, a atualização faça a diferença.

Neste cenário, um dos conceitos que ganha
visibilidade é o “Lifelong learning”. Em suma,
trata-se da ideia de aprender por toda a vida.
Conclui-se que o modelo tradicional de educa-
ção já não é suficiente para preparar as pesso-
as, mantê-las atualizadas, competitivas e
produtivas. Fato é que a vida de estudante não
termina mais ao final da graduação, nem mes-
mo do pós-doutorado. Sequer estes são estágios
totalmente necessários. Há profissionais sem
graduação que se destacam em áreas específi-
cas justamente pelo diferencial que oferecem.

Na prática já se observa muitos movimentos
neste sentido, com profissionais constantemen-
te estudando e também acompanhando as no-
vas formas de aprendizado e troca de
conhecimentos, muitas delas difundidas pelas
redes sociais, em lives e também workshops di-
gitais. A informação está cada vez mais acessí-
vel e muita coisa de forma gratuita.

Entretanto, para que os resultados sejam di-
ferenciados, são necessárias habilidades das
quais muitas pessoas ainda carecem, talvez por
falta de estímulo e ênfase nestas práticas. É pre-
ciso saber interpretar, selecionar e agir a partir
do conteúdo que é apresentado. O velho “colocar
a mão na massa”, mas com muita inteligência.
Não adianta ser uma enciclopédia ou, nos termos
atuais, um “google” carregado de conteúdo, se
nada disso fizer sentido e diferença no dia a dia.

Se a necessidade de estudar e aprender ao
longo da vida é um desafio para muitas pessoas,
existe uma meta ainda mais ousada. Agora, é ne-
cessário desenvolver a habilidade de desapren-
der e reaprender. E para isso, é preciso
abandonar conceitos e formas de fazer as coisas,
aceitar que aprendizados que pareciam definiti-
vos já não são e que tudo muda o tempo todo.
Parece simples, especialmente com a repetição
deste discurso, entretanto, na prática, ainda
continua sendo um desafio gigantesco abando-
nar métodos que por tantos anos garantiram su-
cesso e resultados nas carreiras e nas próprias
organizações. Está aí, mergulhe no desafio!

TEUTÔNIA          BAIRRO TEUTÔNIA

Rua Pastor Hasenack
passa por revitalização

Recursos são provenientes de emenda parlamentares

FONTE: AI PREFEITURA DE TEUTÔNIA

E m breve, o Bairro Teu-
tônia contará com mais
um espaço de convívio,
lazer e de eventos. A

Rua Pastor Hasenack está pas-
sando por um processo de revita-
lização na quadra junto à praça e
igreja da Comunidade Evangélica
de Confissão Luterana Paz. Arcos
com iluminação especial prome-
tem dar ainda mais vida à via, que
inicia em frente ao pórtico de
acesso ao Colégio Teutônia.

O prefeito Jonatan Brönstrup
ressalta que, com a instalação des-
tas novas estruturas, o Bairro Teu-
tônia ganha mais um espaço de
convívio. “Estamos atendendo uma
demanda da comunidade do Bairro
Teutônia. É um espaço de lazer e
de eventos para toda a população.
Neste espaço, o Colégio Teutônia,
a Comunidade Paz e demais inte-
ressados poderão realizar suas
programações culturais”, frisa.

A revitalização contempla a
quadra entre as ruas Asido
Dreyer e Daltro Filho. Cinco dos
10 arcos instalados estavam na
Rua Capitão Schneider, no Bairro
Canabarro, e foram reformados e
reaproveitados no Bairro Teutô-
nia. Os outros cinco arcos são

novos. As estruturas foram insta-
ladas nesta semana. Nos próxi-
mos dias ainda serão feitos
ajustes e o próximo passo será a
instalação da iluminação, que
será semelhante a dos arcos na
ponte sobre a ferrovia na Rua
Carlos Arnt, no Bairro Canabarro.

O Colégio Teutônia e Comuni-
dade Paz têm realizado diversos

eventos no âmbito cultural, que
muitas vezes ocorriam em espa-
ços limitados. Dentre os eventos
estão recitais, Festival de Música
e programações natalinas, que
poderão ser realizadas neste no-
vo local, quando a revitalização
estiver concluída e passadas as
medidas restritivas do novo co-
ronavírus.

Câmara aprova o repasse de recursos para o HOB
R$ 1,6 MILHÃO

PALOMA GRIESANG

A Câmara de Vereadores de
Teutônia realizou sessão nesta
terça-feira (26/05) e aprovou 10
projetos por unanimidade. Des-
taque para quatro deles. Os pro-
jetos 084 e 085 autorizam o
repasse de valores para a Associ-
ação Ouro Branco, mantenedora
do Hospital Ouro Branco. Soma-
dos, os valores chegam a R$ 1,6
milhão. Os recursos são proveni-
entes de emendas parlamentares
encaminhadas por deputados e
senador.

A vereadora Aline Röhrig Kohl
(Cidadania) agradeceu aos parla-
mentares que encaminharam os
valores. “Vou pedir cópia do pla-
no de aplicação [dos recursos]
para acompanhar esta destina-

ção”, complementa. Hélio Bran-
dão (PTB) parabenizou os
colegas que pleitearam os recur-
sos junto aos parlamentares, e
destacou que são valores que,
caso não viessem para Teutônia,
iriam para outros municípios.
“Parabéns a todos deputados que
olharam para nosso município,
que continue mandando mais
recursos. E que se faça bom uso”,
pontua.

O Projeto de Lei 088 autoriza
mais uma concessão de auxílio
para um atelier de calçados. Este
havia ficado de fora da primeira
leva de auxílios aprovada, e agora
teve o recurso aprovado.

O projeto 092 autoriza o Mu-
nicípio a antecipar parcela equi-
valente a 25% dos vencimentos

mensais dos contratados tempo-
rariamente, em parcelas mensais
e sucessivas, até o limite do nú-
mero de meses restantes do con-
trato de trabalho temporário e
com desconto proporcional nas
parcelas vincendas, após o retor-
no das aulas presencias, do nú-
mero de parcelas antecipatórias
recebidas. A medida vale para os
contratos temporários da Educa-
ção, que foram suspensos devido
à paralisação das aulas. Caso o
contrato seja rescindido o valor
antecipado será descontado do
saldo a receber e, se este for
insuficiente, deverá ser restituí-
do pelo contratado temporário
aos cofres municipais ou lançado
em dívida ativa para cobrança, na
forma da lei.

Arcos foram instalados nesta semana,
já melhorando o aspecto da via

DIVULGAÇÃO

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular Disponível na 

e na 
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COLUNA da redação

Frutíferas
A 1ª Reunião de Atualização Técnica sobre Cala-

gem e Adubação em Frutíferas já tem uma nova data.
O evento agora será realizado nos dias 06 a 08 de ou-
tubro de 2020. O local permanece o mesmo, o auditó-
rio da Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves.
As inscrições e submissões de resumos continuam
abertas. Os resumos podem ser submetidos até 31 de
julho de 2020. As inscrições estão abertas pelo site
www.embrapa.br/uva-e-vinho.

3

1961elton@gmail.com

Juiz autoriza a penhora de
50% do auxílio emergencial

O juiz de Direito Ricardo Costa D' Almeida,
da 6ª vara de Família de Fortaleza/CE, autori-
zou penhora de 50% do auxílio emergencial,
destinado a trabalhadores de baixa renda pre-
judicados pela pandemia do coronavírus, em
razão de inadimplência de pensão alimentícia.
Na inicial, o exequente requereu a execução do
valor da diferença da pensão alimentícia do pe-
ríodo de julho/2011 a março/2016, esta, quan-
do do ajuizamento da ação, no importe de R$
26.635, mas corrigida para R$ 29.299. Ao anali-
sar o pedido, o magistrado apontou que o auxí-
lio emergencial tem evidente caráter de renda,
e que, assim como as verbas salariais e demais
rendas, são impenhoráveis.

Luciano Hang terá que indenizar reitor
da Unicamp por fake news e ofensas
Um juiz da Vara da Fazenda Pública de Cam-

pinas/SP, condenou o empresário Luciano
Hang ao pagamento de R$ 20 mil, a título de
danos morais, a Marcelo Knobel, reitor da Uni-
camp, por ofensas proferidas no Twitter. Em
2019, Hang escreveu nas redes que o reitor ha-
via, durante uma formatura, gritado "Viva la
Revolução", e terminou o post dizendo: “E de-
pois dizem que nossas universidades não estão
contaminadas? Vá pra Venezuela Reitor FDP”.
Além da indenização, Hang terá de publicar no
Twitter retratação com o mesmo número de
linhas do tweet original.

Juiz decreta divórcio liminar
a pedido de uma parte

O Judiciário não tem motivos para fazer uma
das partes do divórcio esperar o trânsito em
julgado, desde que ela tenha manifestado sua
inequívoca vontade de proceder com a separa-
ção. O entendimento é do juiz da 1ª Vara de Fa-
mília e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras
(DF) ao conceder pedido de urgência formula-
da por uma mulher que queria se divorciar. Se-
gundo o magistrado, apesar de o Código de
Processo Civil não trazer previsão específica
quanto ao divórcio liminar, o caso preenche os
requisitos necessários para permitir a decreta-
ção antecipada do fim do casamento. Caso se-
melhante aconteceu em janeiro deste ano,
quando a juíza titular da 3ª Vara da Família de
Joinville deferiu pedido de tutela antecipada
para decretar o divórcio de um casal antes
mesmo da citação do marido, por entender que
basta a manifestação de vontade de uma das
partes.

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Visita
Na manhã de terça-feira

(26/05), o prefeito de Teutônia
Jonatan Brönstrup recebeu a vi-
sita do diretor do Grupo Popular
de Comunicação, Sílvio Brune. Na
ocasião, Brune parabenizou o
Executivo teutoniense por conse-
guir tirar do papel uma demanda
de mais de 20 anos, que é a cons-
trução das rótulas fechadas na
ERS-128 (Via Láctea), junto às
interseções com as ruas 17 de
Junho (Bairro Canabarro) e Ma-
jor Bandeira (Bairro Languiru).
Esta bandeira foi defendida pelo
Grupo Popular durante os últi-
mos 10 anos, com acompanha-
mento permanente da rodovia e
suas rótulas.

Brune ainda enfatizou e reco-
nheceu o trabalho do governo, ao
ouvir e tomar decisões a partir do
Comitê de Governança. Da mesma
forma, houve o reconhecimento
pela condução das questões rela-
cionadas ao novo coronavírus no
município.

1

TV por assinatura
A Folha Popular publicou na edição de terça-feira (26/05) -

que está encartada neste sábado - um levantamento da Anatel
sobre pontos de acesso à TV por assinatura (paga). Os dados
levavam em conta o período de janeiro de 2012 até março de
2020. Durante esta semana, a Anatel atualizou e disponibilizou
os números de abril de 2020. Teutônia teve nova queda, pas-
sando de 805 para 801 pontos de acesso. É o menor número da
série histórica acompanhada pela Anatel.

2

Manifesto contra
censura e fake news
Um dos temas que têm mobilizado

setores importantes da sociedade brasi-
leira é como enfrentar a pandemia de
mentiras e desinformação que tomou
conta do debate público, principalmente
em razão da escala e velocidade que as
novas formas de circulação da informa-
ção conferiram a este fenômeno. O pro-
blema colocado é bastante delicado:
como enfrentar as “fake news” sem gerar
censura e violar a liberdade de expressão.
Além disso, caberá a quem, a qual insti-
tuição definir o que é verdade ou não? A
partir de quais critérios? Está claro que é
preciso envolver a sociedade nessa dis-
cussão, para evitar que soluções aparen-
temente fáceis e rápidas produzam um
estrago ainda maior.

É este o alerta que as entidades, veícu-
los de comunicação e jornalistas querem
transmitir ao publicar o manifesto “Demo-
cracia se constrói com informação de qua-
lidade, sem censura e sem fake news”. O
documento trata do perigo que represen-
ta a tentativa do Congresso aprovar proje-
tos que propõe uma série de medidas que,
se não forem devidamente debatidas e es-
tudadas, podem dar ainda mais poder pa-
ra as plataformas de Internet (Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube e outras) ar-
bitrarem sobre o que deve ou não circular
em suas plataformas, legitimando práticas
de remoção de conteúdo.

4

REPRODUÇÃO

ÉDSON LUÍS SCHAEFFER / DIVULGAÇÃO
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TEUTÔNIA          RETOMADA ECONÔMICA

Prefeitura encaminhará
projeto para auxiliar comércio
Recurso será para o aluguel. Projeto deve ser votado na Câmara nas próximas semanas

PALOMA GRIESANG

A  administração municipal de
Teutônia estuda um projeto
de lei para auxiliar o comér-
cio. A intenção é diminuir os

impactos econômicos da pandemia. O
projeto prevê auxílio de parte do alu-
guel dos estabelecimentos comerciais
e de serviços, que comprovem que têm
esta despesa, por, a princípio, três
meses. O projeto deve ser encaminha-
do à Câmara de Vereadores nos próxi-
mos dias, para ser votado na próxima
sessão ou na seguinte. “Fizemos uma
pesquisa, em parceria com a CIC Teu-
tônia, que apontou que a segunda
maior despesa do comércio e dos ser-
viços no município de Teutônia é jus-
tamente o pagamento de aluguel”,
explica o prefeito Jonatan Brönstrup.

O gasto com aluguel fica atrás,
apenas, do gasto com a folha de paga-

mento de funcionários. O prefeito
considera que, como já há um progra-
ma do governo federal que auxilia no
pagamento da folha e na complemen-
tação de salários, e também o auxílio
emergencial, o Município julgou inte-
ressante criar um programa de auxílio
para o aluguel. “Principalmente ao
pequeno comércio, que teve que fe-
char completamente as portas por um
período de tempo, que compreendeu
esta necessidade, e que está precisan-
do de um aporte por parte do poder
público, obviamente com alguma con-
trapartida que será determinada”,
considera.

O auxílio terá alguns critérios. O
primeiro deles, obviamente, a com-
provação de que o estabelecimento
tem de fato despesa com aluguel.
Outro critério será um número míni-
mo de funcionários contratados com

carteira assinada e um valor mínimo
de faturamento no último exercício
(2019). Este valor ainda não foi defi-
nido. “A princípio iremos abrir um
prazo, posterior à aprovação do pro-
jeto, em que as empresas poderão se
cadastrar com a documentação neces-
sária para poder participar deste pro-
jeto para receber o valor que, também
ainda será definido e divulgado, de
acordo com o número de empresas
que serão habilitadas”, explica.

Após aprovação do projeto, a Pre-
feitura iniciará a divulgação dos pra-
zos e documentação necessária para
a inscrição no projeto. “Da mesma
forma que foi feito no setor dos ateliês
de calçados, que já está recebendo o
valor de R$ 50 por funcionário ativo.
Um setor que emprega mais de 700
pessoas e também entendemos a im-
portância de auxiliá-los”, exemplifica.

O prefeito justifica a necessidade
do auxílio destacando que alguns pe-
quenos estabelecimentos tiveram uma
queda de 70% a 80% do faturamento.
“Não é o aluguel, não é este valor,
talvez, que vai fazer com que retorne
a condição financeira da empresa à
normalidade, mas será pelo menos um
fôlego ao empresário, que poderá par-
te do seu aluguel auxiliado pela admi-
nistração municipal”, pondera.

Brönstrup avalia ainda que o mo-
mento é de empatia e união. “Este
projeto por si só não resolve a situa-
ção, mas que aos poucos vamos enten-
der que, por ser momento delicado,
temos que trabalhar mais harmonio-
samente ainda para construir solu-
ções a curto, médio e longo prazo.
Para retomarmos  a nossa atividade
econômica da melhor maneira possí-
vel”, aponta.

JONATAN BRÖNSTRUP
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Languiru testará todos trabalhadores
REGIÃO          CORONAVÍRUS

Terceira fase da Campanha
Nacional de Vacinação

Crianças com idade entre 6 meses a menores
de 6 anos devem ser levadas para se vacinar.
Os professores também fazem parte do grupo
prioritário de vacinação contra a gripe, por isso
tem que vacinar. Pessoas de 55 a 59 anos
também devem tomar a vacina contra a gripe.
Procure o posto de saúde e leve a caderneta de
vacinação. Importante: a vacina contra a gripe
não protege contra o coronavírus.

Programa Troca-troca de Sementes
A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

de Poço das Antas informa que estão abertos,
junto a Secretaria, os pedidos de sementes de
milho e sorgo do Programa Troca-troca de
Sementes. Conforme regras do Programa, cada
produtor poderá fazer a encomenda de até
quatro sacas de sementes. Para pedidos de
sementes transgênicas, o valor correspondente
a tecnologia de transgenia deverá ser pago no
momento do pedido. Os cultivares disponíveis e
demais informações poderão ser obtidas junto à
Secretaria ou pelo telefone (51) 3773-1122 ramal
215. O horário de atendimento da Secretaria é
das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Sementes de batata
A Secretaria de Agricultura de Poço das Antas

informa que estão abertos os pedidos de semen-
te de batata. As variedades disponíveis para
encomenda são Ágata, Asterix e Macaca. Os
pedidos devem ser feitos junto à Secretaria até
30 de junho de 2020. A entrega está prevista
para julho de 2020.

NOTÍCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DE POÇO DAS ANTAS

Cooperativa firmou TAC com MPT e comprometeu-se, também, em manter
distância mínima de 1,8 metro entre seus empregados no setor produtivo das suas duas unidades frigoríficas

FONTE: AI DO MPT

A s duas unidades frigoríficas
da Cooperativa Languiru
Ltda (Poço das Antas e
Westfália) realizarão tria-

gem e avaliação clínica individual de
todos empregados e, posteriormente,
a depender do estágio da infecção, os
submeterá ao teste molecular RT-
PCR ou ao teste sorológico/imunoló-
gico, tendo sido concedido o prazo
até dia 07/06 para finalização do
procedimento de testagem, conforme
Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
firmado com o Ministério Público do
Trabalho (MPT).

Além disso, ficou estabelecido que
a empresa manterá rotina de testa-
gem em todos trabalhadores que
mantiverem trabalho presencial e
desempenhem atividades em ambien-
tes compartilhados, com vistas a mo-
nitorar os casos no ambiente de tra-

balho e adotar melhores estratégias
de enfrentamento da Covid-19, para
contenção do crescimento de casos
nas unidades.

De acordo com o MPT, a Languiru
também se comprometeu a organizar
a prestação de trabalho no setor pro-
dutivo, a fim de que, concomitante-
mente, seja adotada distância não
inferior a 1,8 metro entre emprega-
dos, incluindo distanciamento lateral
e frontal; sejam implantados antepa-
ros físicos constituídos de material
impermeável entre os postos de tra-
balho (lateral e frontal); sejam forne-
cidas face shield (máscaras faciais de
acetato) aliada à demarcação dos pos-
tos de trabalho; e sejam fornecidas
máscaras de proteção facial, as quais
deverão ser substituídas, no mínimo,
a cada 3 horas, que sigam padrões da
Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT).

O termo de ajuste de conduta (TAC)
foi firmado pelo frigorífico na terça-
feira (27/05), com o Ministério Público
do Trabalho (MPT). O objetivo é o de
adotar estratégias de monitoramento,
controle da cadeia de transmissão e
redução de impacto da Covid-19 em
seus 1.542 empregados, observados os
critérios estabelecidos pelo Ministério
da Saúde e pela Secretaria Estadual de
Saúde. O TAC foi firmado pelas procu-
radoras do MPT Enéria Thomazini
(lotada em Santa Cruz do Sul, unidade
administrativa com abrangência sobre
Poço das Antas e Westfália) e Priscila
Dibi Schvarcz (Passo Fundo), gerente
nacional adjunta do Projeto de Ade-
quação das Condições de Trabalho em
Frigoríficos.

As duas unidades da Languiru tam-
bém adotarão medidas já assumidas
por outros frigoríficos no Estado, des-
tacando-se a organização do fluxo dos

trabalhadores para eliminar aglome-
rações, especialmente em espaços
comuns e setor produtivo; adoção de
sistema de renovação de ar; instala-
ção de anteparos físicos entre postos
de trabalho e uso de face shield e
máscaras de proteção facial, substitu-
ídas de 3 em 3h. O TAC segue diretri-
zes estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e por órgãos
municipais, estaduais ou federais da
área. O documento prevê, ainda, limi-
tação de empregados transportados
por veículo fretado e realização de
vacinação gratuita dos empregados,
contra o vírus influenza e gripe.

Este foi o sétimo TAC firmado para
o combate ao coronavírus por frigo-
ríficos com unidades no RS. Também
firmaram TAC: Minuano, BRF, Aurora,
Agrodanieli, Nicolini e Dália.

OUTRAS UNIDADES

Ex-funcionários da RR Shoes participam de audiência virtual

TEUTÔNIA          INDÚSTRIA CALÇADISTA

FONTE: AI SITICALTE

O auditório do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Calçadistas e do Vestuário de
Teutônia (Siticalte) recebeu, nes-
ta quinta e sexta-feira (28 e
29/05), as audiências virtuais
com os ex-funcionários da indús-
tria calçadista RR Shoes, que en-
cerrou suas atividades no mês de
abril deste ano.

Os trabalhadores comparece-
ram por hora marcada, e as au-

diências ocorreram em grupos de
no máximo 30 pessoas por vez.
Com o auxílio da Brigada Militar
e da Vigilância Sanitária, foram
tomados todos os cuidados de
distanciamento de no mínimo 2
metros e seguindo as normas de
higiene.

As audiências de quinta-feira
foram mediadas pelo juiz Cloce-
mar Lemes Silva, da 2ª Vara do
Trabalho de Estrela, e na sexta-
feira, pela juíza Gilmara Pavão

Segala, da 1ª Vara do Trabalho de
Estrela. De forma virtual, os ma-
gistrados explicaram o acordo de
pagamento parcelado oferecido
pela empresa e tiraram as dúvi-
das dos trabalhadores.

Participam, ainda, das audiên-
cias os advogados da empresa e
o Ministério Público do Trabalho
(MPT), além dos advogados do
Siticalte, Daniel Francisquetti,
Eduardo Francisquetti e Débora
Trost.

Ex-funcionários da RR Shoes receberam orientações da Justiça do Trabalho

DIVULGAÇÃO
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POÇO DAS ANTAS          EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

Escolas municipais
desenvolvem atividades remotas

DA REDAÇÃO

O  momento de pande-
mia impôs uma nova
realidade para todos.
Desde março, alunos

estão em casa, sem aulas presen-
ciais. Pensando nisso, a Secreta-
ria de Educação de Poço das
Antas, após várias reuniões com
a administração municipal, equi-
pes diretivas das escolas munici-
pais e estudos da realidade, de-

cidiu, a partir do início de maio,
realizar atividades pedagógicas
não presenciais para os alunos.

“É fundamental que a partir
desse novo cenário a educação e
a escola se reinventem, a intera-
ção dos professores e alunos se
reconfigurem sem que o vínculo
e a aprendizagem se percam”,
explicam a secretária de Educa-
ção, Ivanise Flach, e a coordena-
dora Joice Tatiana Tiggemann.

Assim, cada escola tem de-
senvolvido suas atividades, de
acordo com seus direciona-
mentos e necessidades de
aprendizado de cada nível.
“Nossos professores e atenden-
tes estão realizando trabalhos
maravilhosos com os alunos e
seus familiares. Isto demonstra
o comprometimento e envolvi-
mento dos nossos profissio-
nais”, avaliam.

No Centro Municipal de Edu-
cação Infantil Poçoantense, o
trabalho iniciou com a criação
de grupos de discussão para
conversar com os profissionais
da educação, professores e aten-
dentes, referente às possibilida-
des de atividades pedagógicas
não presenciais a serem envia-
das com orientação às famílias.
“Buscou-se também ter a clare-
za que tais atividades fossem
possíveis de serem desenvolvi-
das pelas famílias sem se torna-
rem um problema a mais nesse
período tão conturbado”, expli-
ca a diretora da escola, Sirlei
Isabel Korte Krindges.

A criação de novas formas de
trabalho e metodologia foi um

desafio. E um dos principais
objetivos foi garantir que todos
os alunos tivessem acesso. “Cri-
amos grupos no WhatsApp de
cada turma, com a participação
das famílias, professores e aten-
dentes, com o objetivo de rees-
tabelecer o vínculo afetivo com
os bebês e as crianças. A lingua-
gem utilizada para encaminhar
as atividades é bem simples e de
fácil entendimento”, conta.

Para manter o vínculo, com-
partilham fotos de bons momen-
to vividos na escola, além de
vídeos com mensagens de afeto
e tranquilidade. Nos grupos,
também são encaminhadas ati-
vidades lúdicas, de inglês, de
música, de recreação, pesquisas,

brincadeiras, pinturas, narração
de histórias, entre outras. As
atividades são enviadas sob ori-
entação das coordenadoras pe-
dagógicas Débora Diel e Mara
Ludwig. As atividades são envia-
das semanalmente. “Cada família
terá determinado tempo de fazer
as atividades, sendo levados em
conta a organização do afazer,
sua dificuldade e o ritmo de cada
criança. Os exercícios possuem a
intenção de estimular novas
aprendizagens”, destaca.

O retorno das famílias tem
sido positivo. “Elas participam
com engajamento das ativida-
des, tornando as mesmas enri-
quecedoras. Tivemos experiên-
cias maravilhosas”, conta.

CENTRO MUNICIPAL POÇOANTENSE

EMEF LEO PEDRO SCHNEIDER

Na Escola Municipal de
Ensino Fundamental (Emef)
Leo Pedro Schneider, o mai-
or desafio foi de como pla-
nejar aulas para as turmas
sem sobrecarregar pais e
alunos, e, ao mesmo tempo,
pensar em desenvolver ha-
bilidades e competências
previstas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Foram criados então grupos
de WhatsApp por turma,
para envio das atividades.

A orientação aos profes-
sores é o envio das ativida-
des uma vez por semana,
sempre na segunda-feira.
“Os pais expressaram satis-
fação em receber as ativida-
des uma vez que relataram
que os filhos sentem falta da
escola, da rotina, dos profes-
sores e dos colegas”, conta a
equipe da escola. As ativida-
des são encaminhadas para
a secretaria da escola para
que sejam arquivadas.

Junto com as atividades
propostas, os professores
também gravam áudios
e/ou vídeos explicativos e
enviam mensagens motiva-
doras aos alunos e famílias,
bem como agradecimentos
pelo envolvimento nas ativi-
dades realizadas. “Cada pro-
fessor elaborou sua organi-
zação para a devolutiva das
atividades realizadas pelos
alunos, seja em vídeos, fotos
ou áudios”,explicam.

A equipe teve a preocupa-
ção de que todos os alunos
tivessem acesso às ativida-
des, inclusive aqueles com
dificuldade de acesso à inter-
net. Também, no entendi-
mento dos enunciados e pro-
postas enviadas e até mesmo
na compreensão na língua
portuguesa por parte dos alu-
nos haitianos, que ainda es-
tão se adaptando a nova lín-
gua. “Para o auxílio às famí-
lias que, por ventura, não te-

nham acesso à internet e pos-
sibilidades de vir à escola, a
Secretaria da Educação dis-
ponibilizou profissional (mo-
torista) para realizar a entre-
ga das atividades na residên-
cia”, complementam. Tam-
bém há plantões em que pro-
fessores etão à disposição
para conversar, em horários
marcados pelos mesmos,
sempre seguindo as orienta-
ções e cuidados para não
aconteçam aglomerações.

Com duas semanas de en-
vio de material, a equipe dire-
tiva e os professores fizeram
uma reunião para avaliar o
andamento das atividades.
“Desta proposta podemos di-
zer que estamos fazendo o
nosso melhor e colhendo
bons frutos num momento
tão delicado para a educação
e para o ser humano em que
escola e família estão juntas,
unidas num único objetivo: o
bem dos alunos”, pontua.

Para os alunos do Centro Municipal Poçoantense,
as atividades são lúdicas

Alunos da Emef Leo Pedro Schneider
recebem atividades a serem feitas em casa

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Empreendedores preparam
Caminho dos Imigrantes

IMIGRANTE          TURISMO

Babel e Pentecostes
Existe um verdadeiro “contraponto” entre

o Antigo e o Novo Testamento, que relaciona
o acontecimento da Torre de Babel (Gn 11,9),
quando houve uma confusão de línguas, im-
pedindo as pessoas de se entenderem, com o
fato bíblico de Pentecostes (At 2,8), em que
todos entendiam o que era dito, e na própria
língua. Um passado e um presente que se en-
trelaçam no projeto salvífico de Deus.

Esses fatos nos fazem pensar nos dias de
hoje, marcados por uma cultura mundial mui-
to confusa e de insegurança para as popula-
ções. Está parecendo repetição da Torre de
Babel, sendo corroborado agora pela pande-
mia do Coronavírus. No Brasil, as coisas estão
ainda muito mais complicadas, porque existe
uma realidade de desentendimentos, des-
mandos e conflitos cada dia piores.

Pentecostes, na história da Igreja, é uma
festa consolidada como expressão de comuni-
cação e de comunhão. Desde o início, foi cele-
brada no sentido de compreensão,
entendimento e convivência fraterna entre as
pessoas. Quem consegue perceber a presença
do Espírito Santo consegue superar todas as
barreiras que dificultam ou impedem os rela-
cionamentos na vida comunitária.

A vinda do Espírito Santo em Pentecostes
trouxe uma nova dimensão para a vida da
Igreja, até então difusa apenas entre os ju-
deus. Agora, todos os povos conseguem se
entender e perceber que a salvação é para to-
dos. O vírus da pandemia tem provocado rea-
ção universal, porque todos estão
preocupados com a vida. Que o Espírito Santo
esteja presente para criar unidade entre os
povos.

No Cenáculo, os apóstolos estavam com as
portas fechadas, com medo dos judeus (Jo
20,19). A coragem veio quando sentiram a
presença consoladora do Espírito Santo. Qu-
em percebe a gravidade do momento, para se
defender e defender o outro, está de portas
fechadas com medo da contaminação do Co-
ronavírus. É o isolamento solidário e o refle-
xo de maturidade humana em favor da vida.

No meio de tantas incertezas e notícias
falsas, mas também de possibilidades apre-
sentadas nos modernos meios de comunica-
ção, que revelam a ação do Espírito Santo, o
futuro deve ser fruto de uma conquista de
todas as pessoas no hoje de suas histórias. É
como um salto de esperança, porque a vida,
defendida na sua integridade, exige somató-
rio de forças para construir um mundo sem
divisões.

“
ANUNCIE SUA MARCA

NA
FOLHA POPULAR

SE VOCÊ VIU
OUTRAS PESSOAS
TAMBÉM PODEM VER

schustereduardo@yahoo.com.br

LUCIANA BRUNE

U m das tendências na área
do turismo, no período
pós-pandemia, é o reco-
meço através dos desti-

nos mais próximos, considerando
que ainda não se sabe como será a
liberação para os roteiros interna-
cionais e intercâmbio entre os paí-
ses, em função dos riscos de novos
surtos. Focando nesta oportunida-
de de expansão e valorização do
turismo regional, o município de
Imigrante se prepara para receber
os turistas, com a estruturação do
Roteiro Caminho dos Imigrantes.

A cidade, que já tem seu reco-
nhecimento pelo destaque dentro

do Roteiro Delícias da Colônia,
com o Convento São Boa Ventura,
o Cactário Horst e a Cascata das
Orquídeas recebendo muitos tu-
ristas de diferentes regiões, além
do turismo de eventos, com o es-
petáculo A Paixão de Cristo inte-
grando o calendário de eventos do
Estado, agora amplia a quantidade
de atrativos, oferecendo todas
atrações num roteiro municipal.

O Roteiro leva o nome da ca-
racterística do Município, reco-
nhecido como a Terra dos Imi-
grantes, através de projeto de lei,
após a iniciativa de realizar a
busca de uma identidade turísti-
ca e cultural, num estudo apro-

fundado realizado pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

Segundo Jairo Gärtner, da Imi-
tur Agência de turismo receptivo,
um dos organizadores do Roteiro
Caminho dos Imigrantes, será
oferecida diversidade de atra-
ções, permitindo ao turista co-
nhecer o interior do município e
vivenciar um pouco do dia a dia
no interior, apreciar as belezas
naturais, conhecer igrejas e casas
centenárias, monumentos his-
tóricos, museu com peças utiliza-
das pelos imigrantes nos traba-
lhos diários e outros empreendi-
mentos, além de conhecer um
pouco da história de Imigrante.

SAIBA MAIS
Os seguintes pontos integram

o Roteiro Caminho dos Imigrantes:

● Monumento dos Imigrantes
– Homenagem e reconhecimento
da importância dos imigrantes
que vieram de suas terras longín-
quas para colonizar as terras bra-
sileiras.
● Klein Meliponário – Local tem
criação de abelhas sem ferrão,
onde o turista conhece um pouco
sobre a criação de abelhas. Além
do mel produzido, também po-
dem ser adquiridos enxames de
abelhas, caixas para a criação,
artesanato e produtos derivados
de mel.
● Cascata das Orquídeas - Um
lugar encantador recheado de
histórias e originalidade, onde o
turista encontra uma casa enxai-
mel de aproximadamente 160
anos, passada de geração em ge-
ração, duas cascatas, balanços,
flores (orquídeas), antiquário,
café colonial e piquenique (medi-
ante agendamento).
● Cactário Horst - Uma das
maiores estufas de cactos da
América Latina, onde visualiza-se
mais de 1.200 variedades de cac-
tos e suculentas, algumas bem
exóticas, com plantas do Brasil,
México, Estados Unidos e até da
Ásia. A estufa foi idealizada por
Leopoldo Horst, que começou o
cultivo destas plantas como um
hobby e, posteriormente, tornou-
se comércio. Hoje, a estufa é ad-
ministrada pelo seu filho, Ingo
Horst.
●  Igreja Luterana - Em 28 de
janeiro de 1922 foi decidido
construir um templo. No dia 19
de março, as obras iniciaram e no
dia 14 de maio a pedra funda-

mental foi lançada. Um ano de-
pois, em 27 de maio de 1923, a
“Igreja da Paz” em Arroio da Seca
(Centro) foi consagrada. O nome
da igreja se deve ao desejo de um
membro para que o desenvolvi-
mento posterior da comunidade
fosse pacífico e que a vida comu-
nitária fosse em honra a Deus.
● Convento Franciscano São
Boaventura - Construído na dé-
cada de 1940, todo em pedra
grês, em um local de muita paz e
tranquilidade em meio a uma
bela paisagem, acolhe e hospeda
grupos de pessoas para reuniões,
cursos e retiros. Nele encontra-
mos uma capela única em seu
estilo de construção no Estado,
com acústica que valorizava o
canto gregoriano entonado pelos
seminaristas do passado. O pátio
do Convento serve de cenário
para a Encenação da Paixão de
Cristo, que acontece anualmente
sempre próximo à Semana Santa.
● Igreja São Roque - Construída
no ano de 1906, com pedras ex-
traídas das proximidades e trans-
portadas sobre zorras (veículos
rústicos e sem rodas, puxados

por bois). As paredes internas
foram revestidas à base de cal e
areia. No teto e no assoalho foram
utilizadas tábuas rústicas extraí-
das de árvores nas proximidades
da igreja. Durante estes mais de
100 anos, a igreja passou por
algumas obras de restauração
para a preservação do prédio e
manutenção da originalidade.
● Campanário – Também co-
nhecido por Torre dos Sinos, fica
ao lado da igreja. Foi construído
na década de 1920, todo em ma-
deira típica também extraído das
proximidades e no decorrer de
todos estes anos também passou
por um processo de restauro pa-
ra manter a originalidade.
● Gruta Nossa Senhora de
Lourdes - É um local próprio para
atividades e celebrações religio-
sas. A escultura natural da rocha,
a cascata e as árvores presentes
fazem do local um diferencial.

Para visitar o Roteiro Cami-
nho dos Imigrantes o agenda-
mento deverá ser feito com a
Imitur, através do contato (51)
3754-1112 ou atendimento@i-
mitur.com.br.

Klein Meliponário é um dos novos pontos turísticos

DIVULGAÇÃO
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IMIGRANTE          AGRICULTURA

Encomenda de mudas frutíferas
estimula o consumo diversificado

LUCIANA BRUNE

A  Emater/RS-ASCAR de Imi-
grante está fazendo a enco-
menda dos pedidos de
mudas frutíferas deste ano.

A ação ocorre em parceria com a
Secretaria de Agricultura do Municí-
pio, mas os pedidos devem ser feitos
diretamente na Emater, efetuando o
pagamento das mudas no ato da enco-

menda, com depósito na conta do
viveiro. O prazo segue até 25 de junho.

Entre as variedades que podem ser
solicitadas estão mudas de laranjeiras,
bergamoteiras, limoeiros, ameixeiras,
caquizeiros, macieiras, pessegueiros,
figueiras, pereiras, marmelo e parreiras,
além de árvores para sombra e roseiras.

A técnica em Agropecuária, Cristi-
ane Dexheimer, explica que estamos

na época de implantar o pomar. O
ideal é fazer um planejamento da pro-
dução das frutas para o ano todo,
podendo assim ter sempre uma fruta
fresquinha em casa. “É interessante
levar em conta o distanciamento entre
plantas e também preparar o terreno
com antecedência para o plantio. Em
nossa região é possível cultivar diver-
sas espécies frutíferas, produzindo
sem agrotóxicos. E sempre é uma for-
ma de economizar, pois aí não é neces-
sário comprar, e sim colher”, destaca.

A adesão nas encomendas está mui-
to boa e este ano a procura por mudas
já tinha ocorrendo. No ano passado
foram entregues em torno de 4.500
mudas. Cristiane estima que neste ano
deva-se ter um aumento da procura, já
que a estiagem provocou a morte de
algumas espécies. Outro fato que con-
tribui para o aumento da procura é a
própria pandemia, já que as pessoas

estão mais por casa e assim com maior
disponibilidade de tempo para dedicar-
se à plantação e cuidado com o pomar.

A técnica do escritório de Imigrante
destaca que esta é uma ação considerada
muito importante, pois é uma forma dos
munícipes adquirirem mudas certifica-
das, de diversas variedades, diminuem
gastos com compra de frutas para o
consumo, além de produzir o próprio
alimento sem agrotóxicos. “Desta forma
melhora-se a saúde e a qualidade de vida,
diversificando também o consumo de
frutas no cardápio das famílias”, explica.

A ação também contempla os fru-
ticultores do município, já que muitos
estão ampliando ou reformando po-
mares antigos para comercialização.

A lista de variedades de mudas e
demais informações podem ser obti-
das diretamente com a equipe da Ema-
ter, pelo telefone (51) 3754-1032 ou
WhatsApp (51) 9 9663-8894.

CÂMARA

Projeto que reduz área urbana
do Centro é baixado para análise

Após os trabalhos legislativos, a
contadora da Prefeitura, Denise Ritter
Pozzebom, realizou uma prestação de
contas na audiência pública realizada
na sala da Câmara de Vereadores. Os
dados apresentados são relativos ao
1º quadrimestre de 2020, explicando
sobre o cumprimento das metas fis-
cais. Os vereadores puderam tirar
dúvidas durante a explanação. Na
conclusão apresentada ficou consta-
tado o cumprimento das metas fiscais
e da legislação.

As despesas com pessoal e a Dívida
Consolidada Líquida ficaram abaixo
dos limites legais. Da mesma forma,
os investimentos em saúde ficaram
acima do mínimo estabelecido. Na
Educação, o investimento ficou abaixo
do previsto na lei federal, entretanto
este cômputo é observado ao final do
exercício. “Fica assim demonstrado o
atendimento dos requisitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal”, afirmou De-
nise na explanação.

AUDIÊNCIA PÚBLICALUCIANA BRUNE

Terça-feira (26/05), os vereado-
res de Imigrante reuniram-se para
uma sessão ordinária, tendo para
apreciação um projeto de lei enca-
minhado pelo Executivo. O Projeto
nº 14/2020 propõe a redução da
área urbana do Centro, excluindo a
parte que é considerada agrícola, de
criação de gado e áreas de preser-
vação permanente (APP). A legisla-
ção isentando esta área da cobrança
de IPTU, cobrando apenas em rela-
ção às áreas construídas, porém
definiu-se que é preferível excluir
totalmente.

Desta forma, na área urbana não
haverá mais plantação de soja e
nem criação de gado, conforme
consta no interesse público do pro-
jeto. Como não entrou em regime
de urgência, os vereadores decidi-
ram baixar o projeto nas comissões
para uma análise mais detalhada,
já que constam toda descrição das
alterações e mapa anexos.

Mudas de variadas espécies podem ser encomendadas

DIVULGAÇÃO

Emater abre pedido de mudas frutíferas
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Aulas presenciais não voltam
em junho, apenas o ensino remoto

ESTADO          PLANO DE RETOMADA

PALOMA GRIESANG

O  governador Eduardo Leite
anunciou nesta quarta-feira
(27/05) os protocolos e pro-
jeções para a retomada das

aulas no estado. As aulas presenciais
não serão retomadas em junho. A reto-
mada de atividades acontecerá, a prin-
cípio, em cinco etapas até setembro.

A primeira etapa é o retorno com
aulas remotas a partir do dia 1º. Na rede
pública do Estado, conforme o governa-
dor, será utilizado um modelo híbrido.
O Estado utilizará a plataforma Classro-
om, da Google for Education, para aulas
virtuais. Na primeira semana deve ser
feita a adaptação ao ambiente, entre
professores e alunos.

Para alunos que não tenham acesso à
tecnologia, devem ser oferecidas formas
de entrega de material aos alunos para
que façam atividades em casa. Mas a
expectativa é que as aulas online atinjam
a maioria dos estudantes.

Na rede estadual, a proposta inclui
o espelhamento de mais de 37 mil tur-
mas, 300 mil ambientes virtuais/com-
ponentes/disciplinas, ofertadas mais de
mil turmas preparatórias para o Enem

e organizados 2,5 mil pátios para re-
creio virtual. Também estão previstos
criação de salas de professores, serviços
de orientação educacional e de coorde-
nação pedagógica virtual.

Para tentar garantir mais acesso dos
alunos da rede estadual, o Executivo
estadual, em parceria com a Assembleia
Legislativa tem um plano para aumen-
tar a capacidade dos planos de dados
móveis dos estudantes. O Legislativo
contribuirá com R$ 5,4 milhões, ao
longo de 12 meses, para que a Secreta-
ria Estadual da Educação (Seduc) ga-
ranta a oferta de capacidade extra para
smartphones cadastrados de até 900
mil alunos e professores. Serão R$ 450
mil mensais para custear a parceria
com operadoras de telefonia.

Quanto às redes municipais, elas
também podem manter aulas remotas,
utilizando as plataformas que julgarem
mais adequadas. A orientação é a mes-
ma para a rede privada, que aliás, já
vem usando as plataformas digitais
para aulas remotas praticamente desde
o início do isolamento ou distanciamen-
to social. Apenas não é permitido o
retorno de aulas presenciais.

ENSINO SUPERIOR, TÉCNICO E CURSOS LIVRES
A partir do dia 15 de junho inicia a

segunda etapa, em que será permitido o
retorno de atividades práticas essenciais
à conclusão do curso do Ensino Superior,
Técnico e Pós. Além de atividades de
pesquisa, estágio obrigatório e uso de
laboratórios. A estimativa é de que 41 mil
alunos retornem às aulas nesta etapa.
Também deve ser liberada a volta dos
cursos livres, como cursos profissionali-

zantes, idiomas e artes. Isso porque ava-
lia-se que são turmas menores, com
alunos com mais autonomia, em que é
possível manter protocolos e distancia-
mento, além de carga horária menor.
Neste caso, deve ser 100 mil alunos retor-
nando. Importante destacar que esta re-
tomada só pode ocorrer em regiões com
bandeira laranja ou amarela, seguindo
protocolos, com taxa de ocupação de 50%.

RETORNO PRESENCIAL ESCALONADO
O retorno presencial, de forma

escalonada, aos poucos, pode re-
tornar em julho, porém, ainda são
projeções que dependerão da situ-
ação apresentada até lá. Os proto-
colos também ainda estão sendo
construídos.

Conforme o governador Eduar-
do Leite, a retomada da educação
possui particularidades e complexi-
dades. Isto porque a educação mo-
biliza 20% da população do Estado,
entre alunos, professores, funcioná-
rios, prestadores de serviço e outro.
O retorno gradual, com 15 dias
entre cada etapa, pretende dar tem-
po de avaliação para tomada de
decisões. “Analisando o quanto ca-
da etapa cumprida impactou ou não
nas condições sanitárias”, destaca.

No dia 15 de junho o governo
deve anunciar o que poderá ser
retomado, ou não, a partir de 1º de
julho. Será avaliada a situação sa-
nitária e de segurança para saúde
do Estado até lá. O Executivo tra-
balha com a possibilidade de reto-
mada inicial de alunos do Ensino
Médio e da Educação Infantil.

Conforme o governador, estes
dois extremos são os que apresen-
tam mais necessidade de manuten-
ção do processo de aprendizagem.
As crianças menores por precisa-
rem da relação aluno e professor
para desenvolver o aprendizado, e

os adolescentes, principalmente
do 3º ano, por estarem na etapa
final, prestes a ingressar no Ensino
Superior, e também para evitar a
evasão escolar. No entanto, o go-
verno admite a dificuldade das
crianças menores em manter pro-
tocolos de distanciamento e menos
autonomia com os cuidados.

PROTOCOLOS
E EXIGÊNCIAS

O retorno das aulas presenci-
ais, se ocorrer, terá que seguir
uma série de protocolos gerais e
específicos, que estão sendo cons-
truídos pelas secretarias de Edu-
cação e Saúde. Além do uso de
EPIs, distanciamento mínimo en-
tre alunos e higienizações mais
frequentes de espaços, o protocolo
prevê também a criação de Comi-
tês Operacionais de Emergência
em Saúde – COE em cada escola.

Este comitê será responsável
por reunir informações, convocar
esforços, analisar situações e pla-
nejar e acompanhar ações. Edu-
candários com mais de 100
pessoas também precisarão elabo-
rar Plano de Contingência para
prevenção, monitoramento e con-
trole da transmissão da Covid-19.

O QUE PENSA O VALE
Na manhã desta terça-feira (26/05), pre-

feitos e secretários municipais de Educação
dos municípios da Associação de Municípios
do Vale do Taquari (AMVAT) fizeram uma
reunião virtual, realizada pela entidade, em
parceria com a Federação de Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs),
para debater os desafios da educação em
tempos de pandemia e a retomada das aulas.

No encontro virtual, os gestores munici-
pais e da educação apresentaram suas dúvi-
das e temores quanto à retomada das
atividades escolares e o andamento do ano
letivo. Alguns avaliam que este momento, de
chegada do inverno, não seria o mais ade-
quado para a retomada. A tendência é que
cada município avalia a sua realidade para
decidir como será a retomada, a partir dos
regramentos estaduais.

Ao fim do encontro, os representantes
colocaram seus posicionamentos em ofícios
que foram encaminhados ao governador Edu-
ardo Leite e ao secretário estadual de Educa-
ção, Faisal Karam. No documento, o grupo
defende o retorno gradual e escalonado, mas
iniciando pelo Ensino Médio. Isso porque
avaliam que os alunos maiores possuem mais
autonomia e capacidade de seguir protocolos
e manter o distanciamento. Após, o retorno
gradual do Ensino Fundamental, iniciando
pelo anos finais, e por último os anos iniciais
e a Educação Infantil. “A ideia vai girar em
torno disso, um calendário específico, princi-
palmente para o 3º ano do Ensino Médio,
preocupação com alunos que estão se forman-
do é válido, precisam retomar atividades, mas

calendário provavelmente vai adentrar 2021
a dentro, e o calendário 2022 terá que ser
organizado diferente também. Temos que
conversar com a rede estadual, para um
compartilhamento do calendário”, avalia o
presidente da União Nacional dos Dirigentes
de Educação (Undime) e secretário de Educa-
ção de Estrela, Marcelo Mallmann.

O grupo sugere ainda a criação de um
planejamento pedagógico para os anos ini-
ciais que independa do ano escolar em
vigência e adentre nos demais anos “para
que se garanta a aprendizagem aos alunos
e a base necessária para o seu percurso
escolar ao longo do Ensino Fundamental”.

Eles cobram ainda maior investimento
por parte do Estado quanto aos recurso do
PEATE-RS, tendo em vistas as readequações
que se farão necessárias para atender a
demanda estudantil. Malmann exemplifica
com o cálculo base feito em Estrela que
estima o investimento de R$ 180 por aluno,
e um valor mensal de R$ 70 para reposição
de materiais. Além disso, há projeção de
necessidade de contratação de profissionais
e aumento de veículos para o transporte
escolar, visto que os ônibus não poderão
operar com a capacidade total. “Um retorno
gradativo e mesmo assim vai exigir reforço
financeiro que não vai ser pequeno, mesmo
com possibilidade, análise local deve ser
feita, vamos ter condições de atender o pro-
tocolo? Tem coisas que não consegue atender
e se não atender não vai abrir. É necessário
ter este cuidado. Repasse pelo Estado vai ter
que acompanhar este processo”, opina.

CRONOGRAMA DAS ETAPAS

Anúncio Publicação
da decisão

Retomada
das atividades

27 de maio

27 de maio

15 de junho

01 de julho

03 de agosto

29 de maio

29 de maio

01 de junho

15 de junho

01 de julho

03 de agosto

01 de setembro

Fonte: Governo do Estado RS



ELEIÇÕES 2020

ESTADO          MOBILIZAÇÃO

Famurs e Associações Regionais se
manifestam contra eleições em 2020

FONTE: AI FAMURS

A  Famurs realizou na
tarde desta terça-
feira (26/5) uma vi-
deoconferência com
os presidentes e re-

presentantes das 27 Associa-
ções Regionais de Municípios
do Rio Grande do Sul para de-
bater as eleições municipais. Na
ocasião, a diretoria da Famurs
e os presidentes das regionais
foram unânimes em confirmar
a inviabilidade da realização
das eleições em 2020. O grupo
de prefeitos defende unificação
da eleição em 2022.

Durante a reunião se che-
gou à conclusão de que é invi-
ável a realização do pleito elei-
toral, não só em outubro, mas
também em dezembro deste
ano, ou seja, o entendimento
dos gestores é de que as elei-
ções não poderão ocorrer em
2020. Os prefeitos defendem
que a melhor solução frente à
crise de saúde, inclusive do
ponto de vista econômico, é a
unificação de mandatos e elei-
ções únicas em 2022.

Neste encontro entre Fa-
murs e Associações de Municí-
pios também ficou definido que
cada regional vai elaborar um
documento se manifestando
contra a realização das eleições
neste ano e encaminhar aos

deputados da bancada gaúcha
federal. O pleito dos prefeitos
gaúchos reforça a posição da
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), em reunião re-
alizada no dia 25 de maio, quan-
do a entidade manifestou que
as eleições municipais no ano
de 2020 estão inviabilizadas.

Conforme o presidente da
Famurs e prefeito de Palmeira
das Missões, Eduardo Russo-
mano “Dudu” Freire, o impacto
da pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19) impossibilita
as eleições deste ano. Dudu
Freire relatou na videoconfe-
rência que o cancelamento das
eleições é uma atitude para
preservar a saúde dos eleitores
gaúchos.

“Durante a reunião, ficou
claro que a Famurs e os presi-
dentes das Associações Regio-
nais são contra a realização das
eleições de 2020. Prefeitos e
presidentes regionais relata-
ram a inviabilidade do pleito
eleitoral por diversos motivos.
Com a pandemia fica inviável
termos eleitores votando nas
urnas, não há como fazer qual-
quer encontro partidário ou
campanha nas ruas, e ainda fica
prejudicada a prestação de con-
tas por parte dos gestores, em
uma possível eleição adiada
para dezembro, por isso defen-

demos que não haja eleições
em 2020”, relatou Dudu Freire.

Outra preocupação seria a
aglomeração em único dia de
votação dos cerca de 140 mi-
lhões de brasileiros habilitados
a votar, e dos mais de 2 milhões
de mesários e servidores elei-
torais, que se exporiam uns aos
outros, e portanto ao vírus, ao
enfrentarem filas de votação,
urnas e cabines eletrônicas, e
cadernos de assinaturas.

Outra observação analisada
na reunião está na série de
cuidados necessários que uma
eleição neste ano teria com
cuidados sanitários para dimi-
nuir os riscos de contágio, que
representaria custos adicionais
milionários ao processo de vo-
tação. Estima-se que com tais
adicionais, o custo das eleições
superaria os R$ 20 bilhões,
valores que se destinados ao
combate do coronavírus seri-
am de fundamental importân-
cia e representariam a salvação
de incontáveis vidas.

Dudu Freire mencionou tam-
bém que dezenas de países no
mundo adiaram eleições em
atenção aos cuidados com a pan-

demia, sem nenhum risco de
ruptura democrática. E de fato,
47 países já o fizeram, dentre os
quais a França, Suíça e Chile, por
exemplo. Conforme o presiden-
te da Famurs, se ocorrer este
ano, as eleições não serão demo-
cráticas porque não permitirão
igualdade de oportunidades en-
tre os candidatos e o período de
campanha não ofertará aos elei-
tores a qualidade e suficiência
de informações a respeito dos
candidatos e suas propostas,
tudo em razão dos impactos da
pandemia do novo coronavírus.

Dados da Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM),
revelam que mais de 1.300
potenciais candidatos no Bra-
sil, em razão da idade e por
outros motivos, fazem parte do
grupo de risco, e exporiam a si
e seus eleitores durante o perí-
odo de campanha, momento
em que apresentam suas pro-
postas políticas.

Os presidentes das Associa-
ções Regionais reforçaram a
posição da Famurs, também
alinhada à CNM, salientando
que mesmo a realização das
eleições em dezembro, uma al-
ternativa levantada por alguns

parlamentares, não resolveria
o problema, pois nada garante
que até lá a crise de saúde terá
sido superada, observando-se,
especialmente, que o Brasil não
está sequer perto do pico da
contaminação, longe, portanto,
do achatamento da curva.

O presidente da Associação
dos Municípios da Encosta Su-
perior do Nordeste (Amesne)
e prefeito de Cotiporã, José
Carlos Breda, salientou que
neste momento a preocupação
maior do gestor público deve
ser com a saúde da população,
não havendo espaço para pre-
ocupações com campanhas po-
líticas; considera, por isso,
oportuna e pertinente a unifi-
cação das eleições em 2022.

O prefeito de Nova Bréscia,
Marcos Martini, presidente da
Associação de Municípios do
Vale do Taquari (Amvat), expôs
que a transferência das eleições
para 2022 permitirá que os
atuais prefeitos trabalhem com
calma e continuidade no com-
bate ao coronavírus, à estia-
gem, e contra a crise econômica
que se acumula desde 2015, e
que no ano passado represen-
tou números recessivos da eco-
nomia nacional.

47 PAÍSES JÁ
ADIARAM ELEIÇÕES

SERRA E
VALE DO TAQUARI

Associações de municípios estiveram reunidas nesta semana com a Famurs

REPRODUÇÃO FAMURS
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TEUTÔNIA          ADIAMENTO PARA 6 DE DEZEMBRO

Pré-candidatos a prefeito de Teutônia
são favoráveis à eleição ainda em 2020
Os cinco postulantes que até então se apresentaram opinaram sobre os impactos da pandemia
no jeito de fazer campanha, na data para a realização das eleições e na transição de governo

PERGUNTAMOS:
1) Você é a favor ou contrário
ao adiamento das eleições de
outubro de 2020? Por quê?
2) Se for para adiar, para de-
zembro de 2020?
3) Esta indefinição da eleição,
causa algum prejuízo para a
campanha?
4) Quais impactos você imagi-
na com a eleição ficando para
dezembro de 2020, como é
cogitado pelo novo presidente
do TSE?

MANDATO É DE 4 ANOS

LUCAS LEANDRO BRUNE

A guardada com ansiedade
por todos que gostam de
política, as eleições muni-
cipais são aquelas que

mais mexem com a população, pelo
caráter local, pelo contato próximo
de candidatos e eleitores. A pande-
mia do novo Coronavírus já impac-
tou a eleição municipal de 2020,
indiferente se for mantida a data de
4 de outubro ou se houver um adi-
amento para 15 de novembro ou 6
de dezembro. A reportagem do Gru-
po Popular entrevistou os cinco
pré-candidatos a prefeito, que se
apresentaram até então à comuni-
dade de Teutônia, para ouvir sua
opinião sobre o adiamento do plei-
to de outubro para dezembro.

Quanto à data, os quatro pré-
candidatos de oposição ao atual
governo são enfáticos a defender a
realização do pleito ainda em 2020.
Todos são favoráveis a uma eleição
segura no aspecto de saúde, acredi-
tam em uma transformação no jeito
de fazer campanha, apontam even-
tuais prejuízos na montagem das
equipes de governo e sugerem pou-
co tempo de transição caso o pleito
ocorra mesmo em dezembro.

O atual prefeito, Jonatan
Brönstrup (PSDB), é pré-candi-
dato à reeleição e prefere não
emitir uma posição tão clara so-
bre o prazo para o adiamento ou
data da eleição. “Acredito que
ainda estamos com poucas infor-
mações para emitir um parecer

definitivo em relação ao que vai
acontecer, mas em primeiro lu-
gar precisa estar a segurança
sanitária deste processo”, sus-
tenta. Para Brönstrup, indepen-
dente da data, “percebo que
teremos um processo eleitoral já
comprometido. Se a eleição for

em dezembro, como está sendo
cogitado, certamente o processo
eleitoral acontecerá antes do
mês de dezembro, com algumas
restrições impostas pelas autori-
dades sanitárias e deverão ser
obedecidas tanto pelos eleitores
quanto pelos candidatos”.

O ex-prefeito Renato Airton
Altmann (MDB), que comandou
o Executivo teutoniense de 2009
a 2016, avalia que não cabe ser
contra ou a favor do adiamento
da eleição. “Nós precisamos ver
se ela pode ser feita em outubro.
Esta é uma questão que foge de
qualquer juízo de valor ou von-
tade própria”, sustenta. Objeti-

vamente, ele disse que “sou
favorável ao adiamento, desde
que ocorra no ano de 2020, por-
que não vejo como correta a
ampliação dos atuais mandatos
dos prefeitos e vereadores”. Alt-
mann, inclusive, opina que se for
mexida na data, que seja o prazo
mais longo, para evitar novo
adiamento futuro. Sobre unifica-

ção das eleições municipais e
gerais, Altmann posiciona-se fa-
vorável, “desde que isso fique
decidido antes das próximas
eleições municipais, porque aí o
nosso eleitor saberá antes da
eleição que estará votando por
um mandato de seis anos. Até
porque não podemos mudar a
regra do jogo durante o jogo”.
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O suplente de vereador e
ex-secretário municipal de
Educação no atual governo,
Paulo Brust (PTB), também
vê como prioridade atual a vida
das pessoas. “Não é uma ques-
tão de ser favorável ou contrá-
rio, mas sim respeitar e acatar
a legislação e orientações vi-
gentes”, pondera. Sobre adiar
o pleito, Brust observa que “em
dezembro, imagino que estare-
mos mais seguros em relação
ao contágio pelo Covid-19, mas
isso é só uma previsão”.

A professora aposentada Ro-
sely Schneider (PT) é favorável
a seguir as orientações dos profis-
sionais de saúde e ter uma eleição
segura. “Os prazos iniciais foram
mantidos, porém o debate, o con-
tato com os eleitores, no caso a
campanha, serão diferentes”, vis-
lumbra. Sobre adiar a eleição de
outubro para dezembro, ela é
prática e direta: “Somos favorá-
veis, com a seguinte justificativa:
o mandato dos dirigentes atuais
vai até 31 de dezembro. Então,
adiar as eleições para dezembro

não afetaria o rito democrático
das eleições. O que vai afetar é o
funcionamento”, endossa.

Celso Aloísio Forneck
(PDT), que concorreu a prefei-
to em 2016 e foi derrotado nas
urnas pelo atual prefeito, inici-
ou afirmando que “não cabe a
nós pré-candidatos sermos fa-
voráveis ou contrários ao adia-
mento da eleição de outubro”,
sugerindo “deixar as autorida-
des competentes tomarem esta

decisão”. Adiante, contudo, For-
neck enfatizou que “devemos
priorizar a Constituição e o sis-
tema democrático que vigora.
Ciclos devem ser cumpridos,
com o direito da população es-
colher os seus governantes no
período previsto. Então, as elei-
ções, a meu ver, não deveriam
passar do mês de dezembro,

sendo este o limite máximo”.
Caso o avanço da pandemia já
esteja controlado até outubro,
Forneck entende que “não im-
pediria o cumprimento da agen-
da. Mas, reforço que a decisão e
a opinião não devem ser toma-
dos apenas pensando no inte-
resse pessoal, mas, sim, no que
for seguro para todos”.

O novo presidente do TSE, ministro Luís Roberto
Barroso, lembra que o mandato é de quatro anos,
previsto na Constituição Federal, e a periodicidade
das eleições e a alternância no poder são dois ritos
vitais para a democracia. Por essa razão, ele assegura
que não há como pensar em prorrogar mandatos. Ele
destacou também que já existem análises em anda-
mento que consideram a possibilidade de a eleição
ser realizada nos dias 15 de novembro e 6 de dezem-
bro (primeiro e segundo turno, respectivamente).
Caso isso aconteça, ainda será possível dar posse aos
novos eleitos em 1º de janeiro, normalmente.

As 27 Associações Regionais
de Municípios do Rio Grande do
Sul e a Federação (Famurs) são
unânimes em confirmar a invia-
bilidade da realização das elei-
ções em 2020. O grupo de
prefeitos defende unificação da
eleição em 2022. O mesmo posi-
cionamento foi adotado pela
Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM).

FAMURS E CNM QUEREM
ADIAMENTO PARA 2022

TRAMITAÇÃO SERÁ NO CONGRESSO

O Congresso Nacional vai criar um grupo, formado por senadores e
deputados, que terá como objetivo avaliar a realização das eleições munici-
pais deste ano em meio à pandemia da covid-19. O assunto também é
debatido com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, e com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Luís Roberto Barroso.

De acordo com o calendário eleitoral, a votação para a escolha de
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores está prevista para o dia 4 de outubro.
Nos municípios em que for necessária a realização do segundo turno, a
eleição acontecerá no dia 25 de outubro. Qualquer alteração ou mudança
das datas deve ser feita por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição
(PEC), aprovada por mais de três quintos das duas Casas do Congresso.
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Não cabe a nós pré-candidatos sermos
favoráveis ou contrários ao adiamento da
eleição de outubro. A meu ver, devemos
deixar as autoridades competentes toma-
rem esta decisão. A prioridade é sempre a
segurança da saúde de nossa população.
Não podemos colocá-la em risco de conta-
minação apenas para cumprir datas pré-
estabelecidas em períodos de normalidade.
Cabe a nós que pleiteamos um cargo público
divulgar o nosso projeto de governo com
clareza e transparência.

Pessoalmente, acredito que devemos pri-
orizar a Constituição e o sistema democrático
que vigora. Ciclos devem ser cumpridos, com
o direito da população escolher os seus gover-
nantes no período previsto. Então, de maneira
que isto seja mantido, as eleições, a meu ver,
não deveriam passar do mês de dezembro,
sendo este o limite máximo. Caso o avanço da
pandemia já tenha sido controlado até o perí-
odo de costume das eleições, outubro, não
impediria o cumprimento da agenda. Mas,
reforço que a decisão e a opinião não devem
ser tomados apenas pensando no interesse
pessoal, mas, sim, no que for seguro para
todos. E qualquer decisão que for tomada,
será acatada e respeitada com tranquilidade
por nossa equipe.

A indefinição da eleição causa um certo
desconforto por não conseguirmos nos or-
ganizar da forma habitual referente às datas
e os prazos estabelecidos. A princípio esta-
mos nos preparando para que as eleições
sejam em outubro, mas, se porventura a data
for trocada, teremos mais um período para
a preparação da campanha. Este é um perí-
odo que todos devem se reinventar. E, claro,
na política não será diferente. Teremos que
nos adaptar à situação que vivemos e plane-
jar outras ferramentas para que possamos
estar mais perto das pessoas. Em vez das
visitas que tradicionalmente eram feitas,
precisamos achar uma outra forma de ouvir
estas demandas, mesmo que tenhamos de
estar distantes fisicamente.

O principal prejuízo, referente ao adiamento das
eleições municipais, será em função da transição de
governo que possa vir a acontecer. Após a eleição, os dois
meses subsequentes são muito importantes para plane-
jar e organizar esta transição dos governos. O trabalho,
que normalmente era realizado em dois meses, agora
terá que ser reduzido para menos de um mês. As ativi-
dades deverão ser concentras em questões mais pontu-
ais. Sabemos que podemos contar com a colaboração dos
responsáveis na organização dessa transição, para que
seja conduzida de forma tranquila e harmoniosa. E
também acreditamos que, com o bom senso e o espírito
de bem querer que rege sobre os munícipes de Teutônia.

Celso Aloísio
Forneck (PDT)

professor,
candidato a

prefeito em 2016

Entendo que neste momento a priori-
dade é a vida das pessoas. Portanto, as
eleições devem respeitar os protocolos de
segurança em relação à pandemia que vive-
mos, garantindo assim a saúde dos eleitores
e candidatos envolvidos na eleição. Não é
uma questão de ser favorável ou contrário,
mas sim respeitar e acatar a legislação e
orientações vigentes.

Em dezembro, imagino que estaremos
mais seguros em relação ao contágio pelo
Covid-19, mas isso é só uma previsão. Penso
que é importante o período eleitoral para
garantir a democracia, promovendo debates,
divulgação das propostas dos candidatos, as-
sim como para os eleitores terem o tempo para
analisar e fazer as suas escolhas. Estamos
vivendo um momento de incertezas, de inse-
gurança, o que para nós pré-candidatos tam-
bém é um desafio, porque todos queremos
garantir a democracia.

Sim, como tudo está sofrendo, seja com
prejuízos ou com adiamentos. Não podemos
ser egoístas ao ponto de pensar somente nas
eleições, mas, com certeza, este período de
distanciamento social prejudica. A política é
feita por pessoas! Destaco o “s”, porque a
política não se faz sozinho, isolado. O contato
com as pessoas é muito importante, princi-
palmente o olho no olho. Com certeza, a
próxima eleição será diferente de todas como
muitas coisas que estamos vivendo.

Acredito que haverá dois grandes impactos. Primei-
ro: uma sobrecarga de serviços para o governo eleito,
com a montagem de uma equipe técnica de trabalho,
secretários, equipes das secretarias, de forma responsá-
vel e não comprometida. O segundo: o período de tran-
sição fica reduzido. Lembro em 2016, quando participei
de uma transição de governo, como é importante e
necessário este tempo para diálogo, trocas, planejamen-
to. Isso devido à quantidade de informações que as
secretarias necessitam: programas do governo federal
que necessitam ser abastecidos com informações; se-
nhas; e outras. Para a população não arcar com prejuízos,
é necessário o máximo de conhecimento e informação
para dar seguimento ao governo, com o mínimo de
interrupção possível.

Paulo Brust
(PTB)

professor e
suplente de

vereador

QUADRO DE RESPOSTAS

Você é a favor ou contrário ao
adiamento das eleições de
outubro de 2020? Por quê?

Se for para adiar, para
dezembro de 2020?

Esta indefinição da eleição, causa
algum prejuízo para a campanha?

Quais impactos você imagina com a elei-
ção ficando para dezembro de 2020, como

é cogitado pelo novo presidente do TSE?
Pré candidato

Nem é uma questão de ser contra ou a
favor do adiamento da eleição. Nós precisa-
mos ver se ela pode ser feita em outubro. Sou
favorável ao adiamento, desde que ocorra no
ano de 2020, porque não vejo como correta a
ampliação dos atuais mandatos dos prefeitos
e vereadores, porque lá no ano de 2016 foram
eleitos para um mandato de 4 anos e não para
um mandato de 6 anos. Mas, sou favorável
também à unificação das eleições municipais
com as eleições gerais, desde que isso fique
decidido antes das próximas eleições munici-
pais, porque aí o nosso eleitor saberá antes
da eleição que estará votando por um manda-
to de seis anos. Até porque não podemos
mudar a regra do jogo durante o jogo.

Sim, se for inevitável o adiamento da
eleição – o ideal é que ainda pudesse ser feita
em outubro – entra uma questão de prudência
e bom senso. Já que a eleição precisa ser
adiada, que se faça dentro do maior prazo
possível dentro de 2020, até para que se
proteja ainda mais o nosso eleitor e os pró-
prios candidatos. Não teria muito sentido
fazer uma mudança na Constituição, fazer
todo esse trâmite legal e necessário, só para
alguns dias. Então, se o TSE dá o aval de que
tecnicamente é possível fazer a eleição no dia
6 de dezembro, que se faça para esta data. E
não como estava anteriormente previsto in-
clusive que se fizesse em 15 de novembro.

Causa um pouco sim. De certa forma, este
isolamento social que vivemos hoje acaba
prejudicando um pouco a campanha. Mesmo
com todas as ferramentas tecnológicas que
existem, nada substitui o contato direto e
presencial do candidato com o eleitor duran-
te suas visitas. As próprias reuniões internas,
na definição de estratégias de cada partido,
acabam sendo prejudicadas um pouco. As
convenções partidárias, que acontecem no
fim de julho e agosto, que são momentos
importantes de definições, inclusive de can-
didaturas, são momentos marcantes que aca-
bam sendo prejudicados. Também as
reuniões com a comunidade e com as entida-
des, inclusive como ferramenta de coleta de
informações para a elaboração do plano de
governo. Claro que existem outras boas alter-
nativas, que certamente os partidos usarão,
mas nada representa mais fielmente o cená-
rio do nosso município do que o contato
direto, olho a olho, com a nossa comunidade.

Acho que os maiores impactos não são antes da
eleição. Os maiores impactos podem ser após a elei-
ção, porque cada candidato eleito terá muito pouco
tempo para montar sua equipe e fazer a transição de
governo, que é muito importante. Mas, também não
vejo maiores problemas em relação a isso, porque a
equipe pode e deve estar praticamente definida na
cabeça de cada candidato que acredita na sua vitória.
Então, não vejo isso como empecilho muito grande. E
o prazo de transição, embora mais curto, é suficiente.
Então, o candidato sempre precisa estar pronto. E no
Executivo, até por experiência própria, as pautas são
sempre muito dinâmicas, muito rápidas, e precisamos
tomar decisões diariamente.

Renato Airton
Altmann (MDB)
ex-prefeito de
Teutônia 2009

a 2016

Somos pré-candidata pelo Partido dos
Trabalhadores, reforçamos a segurança da
saúde da população. Acompanhando a evo-
lução da pandemia, somos favoráveis a adiar
as eleições de outubro. Precisamos seguir as
orientações dos profissionais da saúde e ter
uma eleição segura. Para isso, precisa ser
investido em isolado social e retomar inves-
timentos na saúde. Só assim poderemos ter
uma eleição segura e seguir o rito democráti-
co. Os prazos iniciais foram mantidos, porém
o debate, o contato com os eleitores, no caso
a campanha, serão diferentes. Contatos vir-
tuais seriam necessários, mas nem todos têm
acesso à internet. As mídias locais, rádios,
jornais, devem auxiliar para atingir mais
pessoas no esclarecimento do processo de
adiamento das eleições.

Somos favoráveis, com a seguinte justifi-
cativa: o mandato dos dirigentes atuais vai até
31 de dezembro. Então, adiar as eleições para
dezembro não afetaria o rito democrático das
eleições. O que vai afetar é o funcionamento.
Teremos que ter novas formas de campanha
e diálogo com a população. Então, nos coloca-
mos a favor desta proposta, que também está
tramitando no Senado e Câmara, que preten-
de votar uma Emenda à Constituição, adiando
a eleição para 06 de dezembro. Esperamos
que até lá tenhamos conseguido conter os
contágios do novo Coronavírus.

Acreditamos que estamos vivendo um
momento de crise mundial, onde não há
consenso entre questões econômicas, políti-
cas, quanto de saúde. Boa parte do povo não
tem como parar, precisa colocar o pão na
mesa. Outra parte desacredita dos números
de mortes, da gravidade da pandemia. Então,
temos dois lados: um que se preocupa e não
pode fazer nada; outro que pode fazer, mas
não o faz porque não acredita. Ambos estão
em perigo. E é esse o prejuízo que gera
indefinição. Não o contrário!A campanha
será diferente este ano. Nunca passamos
pelo que estamos passando. Novas formas
deverão ser praticadas nesta eleição e esta-
remos todas e todos neste patamar. Será
difícil não ter o contato com as pessoas como
antes, conseguir conversar olho no olho, mas
nenhum prejuízo é maior do que vidas inter-
rompidas. Vamos nos adaptar.

Os impactos que devemos nos preocupar mais são
os que estamos tendo com a ineficiência dos governos em
conter a Covid-19. Todos os demais impactos poderão
ser amenizados ou prejudicados se não conseguirmos
enfrentar com seriedade esta pandemia. O adiamento das
eleições, como propõe o presidente do TSE, Barroso, é
uma alternativa, mas defendemos que seja em 2020.

Haverá debates para a votação da emenda à Consti-
tuição. É importante que a população tenha acesso a esta
informação e o que está tramitando sobre eleições.

Para nós, é muito importante que tenha eleições em
2020, mas também é importante que o povo tenha saúde
e esteja bem até lá. E é responsabilidade dos governos
municipais, estaduais e federal o enfrentamento à pande-
mia, pois para nós a vida importa.

Rosely Schneider
(PT) – professora

aposentada

Acredito que ainda estamos com poucas informações para emitir um parecer definitivo
em relação ao que vai acontecer, mas em primeiro lugar precisa estar a segurança sanitária
deste processo. Precisamos entender que vivemos um momento diferente, onde qualquer
tipo de deslize ou aglomeração de pessoas pode colocar em risco todo um trabalho que vem
sendo desenvolvido.

Acredito que possa haver esse adiamento do pleito e que em primeiro lugar deva estar
a condição de segurança em saúde pública de toda a população, especialmente dos mais de
145 milhões de eleitores que vão na urna no dia da eleição.

Independente da data da campanha, percebo que teremos um processo eleitoral já comprometido
por conta da pandemia. Muitas questões relacionadas à campanha serão diferentes neste ano. Se a
eleição for em dezembro, como está sendo cogitado, certamente o processo eleitoral acontecerá antes
do mês de dezembro, com algumas restrições impostas pelas autoridades sanitárias e deverão ser
obedecidas tanto pelos eleitores quanto pelos candidatos. Percebo que já existe um prejuízo em
relação à campanha, porque não vai poder ter, aquilo que é o mais importante, que é o corpo a corpo,
a conversa com os eleitores, buscando dialogar, buscando entender as prioridades de determinado
segmento ou localidade, porque terá que reinventar a maneira de fazer campanha. Então, certamente,
as eleições serão diferentes, porque temos um momento diferente no nosso país.

Jonatan
Brönstrup (PSDB)

atual prefeito
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BRASIL          TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Luís Roberto Barroso toma posse do TSE
Entre suas prioridades, ele destaca a campanha pelo voto consciente, os jovens na política
e a representatividade feminina. E sobre as eleições municipais, adiar o mínimo possível.

JÚLIA CAROLINE GEIB

O  ministro Luís Roberto
Barroso tomou posse
como novo presidente
do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE) nesta segunda-
feira (25/05), assumindo a fun-
ção exercida até então pela mi-
nistra Rosa Weber, que encerra
seu ciclo de dois biênios no TSE.
Na mesma cerimônia, o ministro
Luiz Edson Fachin tomou posse
como novo vice-presidente para
o biênio 2020/2021. Em razão
da pandemia, a solenidade de
posse contou com a presença de
apenas ministros e alguns servi-
dores. As demais autoridades
participaram da cerimônia de
forma virtual.

Barroso comandará o TSE
durante as próximas eleições
municipais, que tem pleito pre-
visto para outubro e ficará até
fevereiro de 2022, ficando res-
ponsável pelos preparativos das
próximas Eleições Gerais. Em
seu discurso, comentou o risco
de adiamento da eleição em ra-
zão da pandemia, e também des-
cartou a possibilidade de que
aconteça junto com a eleição
estadual e federal. Barroso tam-
bém usou sua fala para destacas
os pilares de sua presidência.
Além de outros pontos mais
aprofundados, ele citou uma re-
forma do sistema eleitoral tendo
como meta baratear as eleições,
aumentar a representatividade
parlamentar e facilitar a gover-
nabilidade.

Barroso destacou que a valo-
rização, o prestígio e o aprimo-
ramento da vida política estão
no topo do TSE durante seu
mandado. Conforme ele, há três
pilares principais que mobiliza-

rão sua gestão: a campanha pelo
voto consciente, os jovens na
política e a representatividade
feminina. Ainda, ele elencou as
fake news (notícias falsas) como
grande preocupação diante do
período eleitoral.

O voto consciente será uma
das pautas do TSE. Conforme
Barroso, é preciso despertar, em
muitas faixas do eleitorado, “a
compreensão de que o voto não
é um mero dever cívico, mas uma
oportunidade de mudar o país e
o mundo”. Ele destaca a necessi-
dade de se informar com antece-
dência sobre os candidatos, seu
passado, suas promessas e a cre-
dibilidade que merecem. “Votar
consciente é guardar o nome do
seu representante, acompanhar
seu desempenho e renovar o
mandado se ele for merecedor
de confiança”, complementa.

Barroso destaca que outra me-
ta é atrair jovens patriotas e preo-
cupados com o Brasil para a
politica. “Sou professor há quase
40 anos, tenho alunos espalhados
em diferentes setores públicos,
porém, conto nos dedos de uma só
mão, os que foram para a política”,
explica. “Não deveria ser assim,
precisamos de jovens que ajudem
a escrever a nossa história, movi-
dos pelo sentimento de servir ao
próximo e a causa da humanida-
de”, desenvolve o presidente.

Outra meta é incluir mulhe-
res na politica e nos postos-cha-
ve da vida nacional. Para o
presidente, foi longa a trajetória
da condição feminina na história
da humanidade, com conquistas
que incluem direito a educação,
liberdade sexual, direitos para a
mulher não casada, igualdade
no casamento e acesso ao mer-
cado de trabalho. “Assim como
lutas ainda inacabadas, contra a
violência doméstica, sexual e
contra atitudes preconceituosas
e desrespeitosas, que vão do
assédio até a linguagem sexista”,
destaca. Para Barroso, “fomos
criados em uma cultura machis-
ta e sua superação é um apren-
dizado e vigilância constante”.
Além disso, ele destaca que
“poucas transformações foram
tão extraordinárias ao longo da
minha vida adulta quanto a as-
censão feminina”.

Ao levantar essa questão, e
“sem querer provocar nova feri-
da narcísica na condição mascu-
lina, observo que dois dos países
que melhor se saíram no enfren-
tamento à pandemia foram a
Nova Zelândia e a Alemanha”,
ambos liderados por mulheres.
Assim, Barroso considera que
atrair mulheres idealistas e com-
petentes para a política é uma
importante demanda do país,
citando que elas são metade da
população. “Somos um país mul-
tiétnico, multirracial e multicul-
tural, precisamos da consciência
de que isso é uma virtude, um
privilégio, que a história nos
deu”, conclui.

“O VOTO NÃO É UM
MERO DEVER CÍVICO”

“PRECISAMOS DE JOVENS
QUE AJUDEM A ESCREVER
A NOSSA HISTÓRIA”

ATRAIR MULHERES
COMPETENTES
É IMPORTANTE

Adiar eleições municipais o mínimo possível
O presidente Barroso comen-

tou que o TSE possui interlocução
direta com o Congresso Nacional.
Conforme ele, em conversas preli-
minares com os ministros da casa,
com o presidente do Senado e com
o presidente da Câmara, “consta-
tei que estamos todos alinhados
em torno de premissas básicas: as
eleições somente devem ser adia-
das se não for possível realizá-las
sem risco à saúde pública”. Ele
ainda comenta que o cancelamen-
to das eleições municipais para
fazê-las coincidir com as eleições
estadual e nacionais “não é uma
hipótese sequer cogitada”.

Barroso ainda comenta que,
com a Constituição, foi feita uma
travessia bem-sucedida de um
regime autoritário, intolerante
e, muitas vezes, violento, para
um estado democrático de direi-
to, “com eleições periódicas e
alternância de poder”. Para ele,
essa foi “a grande conquista da
nossa geração. Um país sem pre-
sos políticos, sem exilados, sem
violência contra adversários”.
Para ele, a democracia não é
regime politico do consenso,
“mas aquele onde o dissenso é
legítimo, civilizado e absorvido
institucionalmente”.

Por fim, ele destaca que o ata-
que destrutivo às instituições, “a
pretexto de salvá-las, depurá-las
ou expurgá-las, já nos trouxe duas
longas ditaduras na República, fe-
ridas profundas da nossa história”.

O novo presidente do TSE
elenca as fake news como grande
preocupação da justiça eleitoral,
posto que se trata de campanhas
de desinformação, difamação e
ódio. Conforme ele, a internet
permitiu a conexão de bilhões de
pessoas em tempo real, e também

deu lugar a fontes de informação
independentes, o que aumentou
o pluralismo de ideias. “Porém, na
medida que as redes sociais ad-
quiriram protagonismo no pro-
cesso eleitoral, passaram a sofrer
a atuação pervertida de milícias
digitais, que utilizam como tática
a violência moral no lugar de
participarem do debate de ideias
de forma limpa e construtiva”,
afirma Barroso. Conforme ele,
mais do que nunca, é necessária
uma imprensa profissional, capaz
de separar fato de opinião e filtrar
a enorme quantidade de resíduos
que flutuam nas redes sociais”.

COMBATE A FAKE NEWS

Ministros Luiz Edson Fachin (e)
e Luís Roberto Barroso

Ministro Luís
Roberto Barroso

FOTOS: ABDIAS PINHEIRO-TSE / DIVULGAÇÃO
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 MAPA DE INFECTADOS
Item Fase 1 (11 a 13/04)  Fase 2 (25 a 27/04) Fase 3 (09 a 11/05) Fase 4 (23 a 25/05)
Nº de testes 4.189 4.500 4.500 4.500
Nº de positivos 2 6 10 8
1 infectado a cada 2 mil habitantes 769 habitantes 454 habitantes 562 habitantes
% da população com anticorpos 0,05% 0,13% 0,22% 0,18%
Número de não notificados para cada notificado 8 12 9 3

 DISTANCIAMENTO SOCIAL
Item Fase 1 (11 a 13/04)  Fase 2 (25 a 27/04) Fase 3 (09 a 11/05) Fase 4 (23 a 25/05)
Sai diariamente 20,6% 28,3% 30,4% 31,5%
Sai para atividades essenciais 58,3% 53,4% 56,1% 54%
Em casa o tempo todo 21,1% 18,3% 16,5% 14,5%

ESTADO          EPICOVID-19 – ETAPA 4

Pesquisa indica estabilização
na disseminação do Coronavírus
Ótima notícia é que não ocorre um crescimento descontrolado da doença pelo Estado

PALOMA GRIESANG

O  governo do Estado e a
Universidade Federal de
Pelotas (UFPel) apresenta-
ram os resultados da 4ª

etapa da Epicovid-19, pesquisa que
investiga a prevalência da Covid-19
no Estado. Os números desta etapa
apontam estabilidade no número de
infectados no Estado, ou seja, que não
há disseminação descontrolada do
novo Coronavírus.

Mais uma vez, foram realizados 4,5
mil testes, em nove cidades, sendo
500 testes em cada cidade. A coleta
ocorreu entre os dias 23 e 25 de maio.
Entre o 4,5 mil entrevistados, oito
apresentaram resultado positivo. Isso
representa 0,18% da população infec-
tada, ou 20.226 pessoas com anticor-
pos, que já tiveram contato com vírus.
Uma estimativa de um infectado a
cada 562 habitantes.

Em um primeiro momento, pode-
se estranhar o fato de que os números
diminuíram. Porém, o reitor da UFPel,
Pedro Hallal, explica que, quando se
trata de estatística, sempre há uma
margem de erro. Neste caso, os resul-
tados ficam dentro da margem de
erro da etapa anterior. É este resulta-
do que demonstra a estabilidade da
disseminação do vírus. “O que está
evidenciado é que não há crescimen-
to descontrolado, o que é ótima notí-
cia. Na quarta etapa para a terceira
não tem diferença estatística, dá em-
pate. Assim como da segunda para a
terceira, o que dá para dizer é que há
estabilidade e não crescimento desor-
denado”, complementa.

Conforme o governador Eduardo
Leite, outro dado que comprova esta
estabilidade indicada pela pesquisa é
a estabilidade no número de interna-
ções. “Dia 09 de maio havia 220 paci-
entes internados, suspeitos ou
confirmados, dia 26 eram 225, prati-
camente o mesmo número. Claro que

oscila, tem dias com mais ou menos,
mas vê estabilidade, confirma a pes-
quisa, um número confirma o outro”,
pondera.

O reitor ainda destaca que é preci-
so avaliar todos os números para não
duvidar dos dados. Segundo ele, os
números encontrados em estados
com prevalência maior, como no nor-
te, são maiores e demonstram a efeti-
vidade do cálculo. “O que acontece é
que no Rio Grande do Sul a prevalên-
cia é tão baixa que ficamos dentro da
margem de erro”, explica.

Hallal destaca ainda que os bons
números e a prevalência baixa não
significam que o vírus é menos grave
do que se imaginava, mas sim que
estão sendo tomadas as decisões cor-
retas. O governador Eduardo Leite
avalia que são bons números e resul-
tados, mas que agora ainda há um
receio de como o vírus e as pessoas se
comportarão no inverno.

Na quarta fase, a estimativa é de
que para cada milhão de habitantes,
exista 1.778 infectados e 580 notifi-
cado. O que representa que para cada
caso notificado existem três não noti-
ficados. Este número diminuiu. Antes
girava sempre em torno de 10 não
notificados para cada notificado. Con-
forme Hallal, essa redução indica um
aumento na testagem no Estado. “Era
algo que a gente vinha cobrando mais,
o aumento na capacidade de testa-
gem. O Rio Grande do Sul conseguiu
ampliar capacidade de testagem”,
destaca. Assim, ele explica que para
ter um número mais aproximado da
realidade, pode-se multiplicar o nú-
mero de confirmados por três.

A equipe segue testando também
os familiares dos entrevistados que
dão positivo. Dos 26 casos positivos

nas quatro etapas, 52 familiares fo-
ram testados. Destes, 38 (73%) apre-
sentaram resultado negativo e 14
(27%) positivo. O número que apre-
sentou crescimento foi o da letalidade.
Baseada nos casos notificados, hoje a
letalidade é de 3%. Baseada nos nú-
meros estimados, a letalidade agora é
de 0,97%, quase 1%.

A pesquisa indica também a ade-
são às medidas de distanciamento por
parte dos entrevistados. A estimativa
de quem fica em casa o tempo todo
tem reduzido. Na terceira etapa,
16,5% indicava que ficava sempre em
casa, na quarta o número foi de 14%.
Na quarta etapa, 54% das pessoas
disseram sair só para atividades es-
senciais, na terceira este número era

de 56,1%. E quanto aos que saem
diariamente, o número passou de
30,4% para 31,5%.

Inicialmente, o estudo de preva-
lência da Covid-19 no Estado teria
quatro etapas, ou seja, seria encerra-
do esta semana. Porém, a pesquisa
contará com mais quatro etapa, sendo
encerrada na metade de agosto, mo-
nitorando praticamente todo o perí-
odo de inverno. “Tornará o estudo
gaúcho ainda mais inédito. É pouco
provável que outro lugar consiga
desenhar um estudo com oito fases,
36 mil pessoas entrevistadas, no to-
tal, é a previsão, para acompanhar a
dinâmica ao longo de todo ciclo”,
explica Hallal. Assim, a quinta etapa
já está marcada para ser realizada
entre os dias 13 e 14 de junho.

OUTROS NÚMEROS

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

MAIS QUATRO ETAPAS

DIVULGAÇÃO
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Abril registra decréscimo na
arrecadação e preocupa gestores

WESTFÁLIA          PRESTAÇÃO DE CONTAS

JÚLIA CAROLINE GEIB

A  Prefeitura de
Westfália realizou
uma audiência pú-
blica digital, por

meio de live no Facebook, na
tarde desta quinta-feira
(28/05). O objetivo foi pres-
tar contas do primeiro qua-
drimestre do ano, ou seja, de
janeiro a abril. Entre as con-
clusões, foi destacado que o
mês de abril foi o primeiro a
demonstrar queda na arreca-
dação diante da crise causada
pelo Coronavírus e também,
a estiagem.

O prefeito Otávio Land-
meier comentou sobre o de-
créscimo na receita percebi-
do. “Em abril, sentimos a re-
cessão da economia em fun-

ção da pandemia, e a nossa
receita somente foi de R$
1,620 milhão. Ainda estamos
um pouco acima porque nos
três primeiros meses a arre-
cadação foi maior do que o
previsto”, explica. Conforme
ele, diante do orçamento de
R$ 24,2 milhões para o ano,
“na média, durante esses 12
meses de 2020, teria que en-
trar um pouco mais R$ 2 mi-
lhões para conseguir chegar
neste valor”, explica.

Conforme o prefeito, a
partir de agora há uma preo-
cupação sobre isso, pois os
números de maio, que ainda
não foram fechados, já de-
monstram queda na arreca-
dação também. “É uma preo-
cupação que temos neste ano

pois, além da pandemia, tive-
mos a questão da estiagem.
Essas duas chuvas de maio já
nos aliviaram bastante, mas
ainda temos algumas associ-
ações que necessitam de
abastecimento de água com
os nossos caminhões-pipa”,
aponta.

Ele ainda aproveitou a
oportunidade para afirmar que
há um acompanhamento men-
sal dos gastos com folha de
pagamento, “onde entra desde
salário, férias, encargos sociais
e tudo que e gasto com pesso-
al”. Conforme Landmeier, o
Executivo gastou, em janeiro,
35,51% da receita com a folha
de pagamento, enquanto o Le-
gislativo, 1,43%. “Somando is-
so, dá 36,94% em janeiro”.

Em fevereiro, ele afirma
que o Executivo gastou
35,12%, o Legislativo, 1,41%,
e o total foi de 36,53%. Em
março, o Executivo teve gasto

de 34,64%, o Legislativo, 1,4%,
e o total foi 36,04%. Abril, por
sua vez, foi 35,38% pelo Execu-
tivo, 1,43% no Legislativo e o
total foi de 36,81%.

A contadora do município, Patrícia Frits-
cher, afirma que o objetivo é apresentar e
avaliar as metas fiscais do primeiro quadrimes-
tre de 2020, “estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentarias (LDO) elaboradas pelo Executi-
vo e aprovadas pelo Legislativo”. Conforme ela,
a meta da receita tem previsão anual de R$ 24,2
milhões, e a previsão por quadrimestre é de R$
7,5 milhões. Até 30 de abril de 2020, a receita
foi de R$ 8,180 milhões. Assim, o total arreca-
dado a maior foi de R$ 680 mil.

Em se tratando de despesas, a previsão
anual também é de R$ 24,2 milhões, enquanto
a previsão para primeiro o quadrimestre
igualmente de R$ 7,5 milhões. As despesas
liquidadas até 30 de abril foram de R$ 6,904
milhões, e com isso, o total de despesas a
menor foi R$ 595 mil. Conforme a contadora,
considerando o montante arrecadado a mais
e a despesa liquidada a menos durante o
primeiro quadrimestre, “gerou um superávit
orçamentário no valor de R$ 1,275 milhão”.

Conforme ela, o resultado primário tem a
finalidade de indicar os gastos orçamentários,
que são compatíveis com a arrecadação. “A

meta prevista na LDO é de R$ 173 mil, e
atingimos R$ 394 mil, o que gerou um valor a
maior de R$ 221 mil”. Com relação a resultado
nominal, Patrícia Fritscher comenta que se
acrescenta ao resultado primário, “o resultado
dos valores pagos e recebidos de juros decor-
rentes de operação financeira atingimos o
valor de R$ 395 mil”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENSINO E SAÚDE

Também foram apresentadas metas da
aplicação no ensino, que possuem uma base
de cálculo de receita de impostos, transferên-
cias constitucionais e legais, e possui uma
aplicação mínima que determina a constitui-
ção de 25%. Conforme a contadora, o municí-
pio aplicou R$ 2,032 milhões, “o que
corresponde ao percentual de 25,83%”.

No que se refere a metas na saúde, há a
mesma base de cálculo, porém, o percentual
mínimo constitucional é de 15%. “O valor

aplicado até o quadrimestre é de R$ 1,371
milhão, o que corresponde ao percentual de
17,43%”, explica. “Em termos de valores,
aplicamos R$ 191 mil a mais do que estabelece
a Constituição Federal”, enaltece a contadora.

Com relação à meta da receita corrente
líquida, realizada no mês de referência mais
os 11 meses anteriores (maio de 2019 até abril
de 2020), a meta estabelecida pelo município
é de R$ 22 milhões. “Atingimos o montante de
R$ 24,035 milhões”, conclui.

Alteração na coleta de lixo
A partir da próxima segunda-feira (01/06), a coleta

seletiva de lixo sofrerá alterações em seu roteiro. As
localidades de Linha Schmidt Fundos, Linha Frank
Fundos, Linha Paissandu (até nos Fabrin), Linha Berlim
Centro e Fundos, Picada Horst, Linha Molke, Linha
Bismark e Linha Schmidt Alta, que recebem o recolhi-
mento de lixo nas terças e quintas-feiras à tarde, agora
passarão a ter a coleta nas quartas-feiras pela manhã,
de forma quinzenal. A alteração no roteiro facilitará o
gerenciamento dos resíduos.

Alvarás
O Setor de Tributação informa que o sistema de

emissão de alvarás está normalizado. Os documentos
já podem ser retirados junto à Prefeitura.

Sementes Forrageiras
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente informa

que está aberto, até o dia 10 de julho, o pacote de
sementes forrageiras (aveia branca, aveia preta, aze-
vém e trigo forrageiro). Para habilitar-se a receber o
benefício, o produtor rural deve se inscrever na Secre-
taria de Agricultura. Na aveia preta e branca, a ajuda é
de R$ 0,84, no azevém R$ 1,30 e no trigo forrageiro R$
1,00. Mais informações na Secretaria de Agricultura ou
pelo telefone (51) 3762-4553.

Materiais para agricultura
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente comu-

nica que está aberto, até o dia 30 de junho deste ano,
o período de compra de lona plástica, cortina, plástico
e tela sombrite. Mais informações podem ser solicitadas
junto à Secretaria ou pelo telefone (51) 3762-4553.

Vacinação
Agora, a Campanha Nacional de Vacinação contra

a Influenza (gripe) volta-se a novos grupos. São eles:
pessoas de 55 a 59 anos de idade, e professores das
escolas públicas e privadas. No entanto, crianças de
seis meses a menores de seis anos de idade, pessoas
com deficiência, gestantes e puérperas de até 45 dias,
que faziam parte da primeira etapa da terceira fase de
vacinação, ainda podem se vacinar. A imunização
contra a gripe ocorre de segunda a sexta-feira, somente
pela manhã, das 8 às 11 horas.

NOTÍCIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL

DE WESTFÁLIA

Prestação de contas foi feita via live nesta quinta-feira

REPRODUÇÃO

Previsão anual = R$ 24,2 milhões
Previsão do quadrimestre = R$ 7,5 milhões
Receita até 30/04 = R$ 8,180 milhões
Arrecadação superior = R$ 680 mil

Previsão anual = R$ 24,2 milhões
Previsão do quadrimestre = R$ 7,5 milhões
Despesa liquidada até 30/04 = R$  6,904 milhões
Economia = R$ 595 mil

RECEITA

DESPESAS
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FAZENDA VILANOVA          AUXÍLIO EMERGENCIAL

Hortaliças, legumes e frutas
reforçam cestas básicas de famílias
Produtos são cultivados no Horto Municipal e distribuídos para munícipes de baixa renda

FONTE: AI PREFEITURA DE FAZENDA VILANOVA

A  Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Am-
biente tem produzido
no Horto Municipal uma

grande variedade de hortaliças,
legumes e frutas. Este trabalho já
vem sendo desenvolvido há cerca
de 15 anos e tem como proposta
enriquecer a merenda escolar for-
necida aos alunos da rede munici-
pal de ensino. Devido à pandemia
do novo Coronavírus, estes produ-
tos agora estão complementando
as cestas básicas que estão sendo
distribuídas para as famílias de
alunos de baixa renda do municí-
pio, através do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS).

Segundo o secretário de Agri-
cultura, Enio Linemann, as famí-
lias cadastradas no programa
estão levando para casa repolho,
couve-flor, alface e beterraba. Ele
explica que todas as sementes e
mudas plantadas também são pro-

duzidas no local, pelo colaborador
responsável, José Valdair das Flo-
res, o “Daio”, que faz o preparo da
terra com húmus e inseticidas
orgânicos retirados das folhagens

ali plantadas. O horto está locali-
zado na localidade de Colônia Car-
doso e tem uma área de quatro
hectares, que pode ser visitada
pela comunidade.

OBRAS

Secretarias trabalham em conjunto para
manter as estradas de chão em boas condições

FONTE: AI PREFEITURA DE FAZENDA VILANOVA

Uma das grandes preocupações
da Administração Municipal é a
segurança das pessoas que trafe-
gam com seus veículos ou a pé
pelas estradas de chão do municí-

pio. Para garantir que estas vias
estejam sempre em boas condi-
ções, as Secretarias de Obras e
Serviços Urbanos, e de Agricultura
e Meio Ambiente, estão trabalhan-
do em conjunto, realizando uma

série de melhorias no interior e
nos bairros.

Na última semana o trabalho se
concentrou na localidade de Três
Irmãos, divisa com a cidade d e
Paverama. A via, em toda a sua
extensão, foi patrolada, recebendo
material britado e saibro, para que
no início do período de chuvas não
aconteçam imprevistos. Segundo
a coordenadora de área, Jéssica
Cruss, os secretários responsáveis
pelas duas secretarias realizaram
um cronograma de trabalho, ma-
peando todas as estradas que fa-
zem divisa com os municípios
vizinhos para que elas possam
receber melhorias antes do perío-
do chuvoso.

Os serviços com máquinas tam-
bém iniciaram nas ruas dos bair-
ros próximos ao Centro da Cidade.
Na segunda-feira (25/05), os tra-
balhos foram realizados nas estra-
das do Loteamento Mallmann.
Outras ruas próximas ao Centro
foram contempladas com melho-
rias durante esta semana.Estradas de chão recebem melhorias

ROBERTO DE CASTRO / PREFEITURA DE FAZENDA VILANOVA / DIVULGAÇÃO

Verduras e legumes distribuídos para famílias de baixa renda

DIVULGAÇÃO

LAJEADO          CORONAVÍRUS

Lajeado testa
15 vezes mais que
a média do Brasil

FONTE: AI UNIVATES

Até 28 de maio Lajeado contabilizava 4.300
testes realizados para Coronavírus, entre labo-
ratórios públicos e privados. Ainda no domingo,
dia 24, o vice-presidente do Hospital Bruno
Born (HBB), Dr. Marcos Frank disse, em live
com o prefeito Marcelo Caumo, que se Lajeado
fosse um país, com seus 4 mil testes feitos até
aquele momento, o município faria 50 mil
testes por milhão de habitantes. Quinze vezes
mais que a média do Brasil. Nos próximos dias,
somando os testes a serem realizados pela
pesquisa Testa Lajeado, o município deve se
tornar um dos que mais testa no mundo, ultra-
passando índice de países como a Alemanha.

Quanto mais testes são realizados, mais
próximos as autoridades chegam do cenário
real de contágio da população. É com base
nessa análise que são tomadas as decisões e
estratégias para evitar a propagação do vírus.
“O que no início parecia ser um problema,
termos mais casos positivos diagnosticados que
o restante do Estado, agora se tornou um gran-
de ponto a nosso favor. Identificar o número de
curados é essencial para entender a dissemina-
ção do vírus e a formação de barreira”, explica
o Diretor de Serviços em Saúde, Jairo Hoerlle.

A Univates foi uma das primeiras universida-
des a comprar testes para realizar as análises.
Atualmente, o município contabiliza 1.291 casos
confirmados, 1.226 casos curados, 49 casos
ativos e 16 óbitos (dados do dia 28/05/2020).
Para Hoerlle, ter estas informações de maneira
precoce foi fundamental. “Pudemos dar suporte
a todas as vítimas graves da doença, e um dos
balizadores de decisões do município para en-
frentamento à pandemia foi justamente a essa
alta testagem inicial”, avalia o Diretor.

Há uma diferença entre os dois tipos de
testes (PCR e testes rápidos) que também é
importante para compreender como vírus se
comporta e reage no organismo humano. O
teste PCR determina a presença do vírus desde
a fase inicial do contágio, e segue por aproxima-
damente dez dias, até que a infecção diminua.
Há casos em que o vírus permanece por mais
tempo ativo. Já os testes rápidos ou sorológicos
medem a resposta do organismo frente ao
vírus, com a produção de anticorpos. Foram
esses os testes realizados em mais de 2.500
funcionários dos frigoríficos de Lajeado, sendo
1.400 realizados pela Univates, que resultaram
no aumento no número de casos confirmados
na cidade. A partir da análise da produção de
anticorpos acredita-se que a população esteja
criando imunidade contra vírus, mas ainda não
se sabe ao certo a forma como este vírus se
comporta. Se for da mesma forma que outros
vírus já conhecidos, então esta produção pode-
ria estar associada à imunidade.

Realizada pela Univates em parceria com a
Prefeitura Municipal de Lajeado, a pesquisa
Testa Lajeado, que tem como objetivo identifi-
car os indicadores e o perfil da infecção por
Covid-19 na população do município. A coleta
deve ocorrer por até seis dias, ou seja, até
quinta-feira, dia 4 de junho. No último domingo,
cerca de 100 pessoas que irão coletar os dados
foram capacitadas em evento que contou com
a participação do prefeito Marcelo Caumo e da
equipe de professores que realizam a pesquisa.

PESQUISAS SEGUEM INTENSIFICADAS
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Censo demográfico é adiado para 2021: o que muda?

BRASIL          AVANÇOS DO CORONAVÍRUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PEDIDO DE SEMENTE DE BATATA – Infor-
mamos aos produtores rurais interessados em
adquirir semente de batata, que deverão fazer o
pedido na Secretaria de Agricultura até dia 30 de
junho de 2020. Variedades: macaca, ágata, asterix
e orquestra, a R$ 90,00 o saco de 25Kg.

PEDIDO DO MILHO TROCA-TROCA – Comu-
nicamos aos agricultores que façam o pedido das
sementes de milho do programa troca-troca no
setor de Protocolos na Prefeitura Municipal até dia
05 de junho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA
NOTA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-

CA DE BOA VISTA DO SUL –  Todas as famílias
interessadas em matricular seus filhos na EMEI –
Sementinhas Do Bem (CRECHE) com idade entre
4 meses e 3 anos, devem comparecer na Secre-
taria de Educação, Cultura e Desporto para atua-
lizarem o seu cadastro. Dúvidas ligar no telefone
(54) 3435-5360.

ALISTAMENTO MILITAR –  A Junta de Serviço
Militar de Boa Vista do Sul informa que o prazo
para o alistamento militar para os jovens que
nasceram em 2002 termina no dia 30 de junho. As
inscrições podem ser feitas no
site www.alistamento.eb.mil.br

O alistamento é obrigatório e deve ser feito no
ano em que o jovem (sexo masculino) completa
18 anos, quem não regularizar sua situação não
poderá tirar passaporte, prestar exame para
estabelecimento de ensino, tirar carteira de trabal-
ho, ingressar no serviço público ou mesmo na
iniciativa privada.

O jovem que não tiver acesso à internet deve
ir à Junta de Serviço Militar com a Certidão de
nascimento, carteira de identidade, CPF e com-
provante de residência.

Todos jovens que se alistarem online deverão
entrar em contato com a Junta de Serviço Militar
para agendamento de datas e outras comunica-
ções de seu interesse. Quaisquer dúvidas entrar
em contato pelo telefone (54) 3435-5366.

CAMPANHA DO AGASALHO –  Por estar-
mos passando por uma pandemia, a Campanha
do Agasalho de Boa Vista do Sul será realizada
de maneira um pouco diferente neste ano. As
peças para doação vão ser recebidas nos dias
15 e 16 de junho de 2020 (segunda e terça-feira),
no Centro de Eventos Municipal, no horário das
08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:00. Será aceito
somente camisetas de manga longa e curta,
blusões, casacos, calças e cobertores. A retirada
de peças não será aberta ao público. Para os
interessados será realizado um cadastro e a
equipe do CMAS e Emater/RS-Ascar irão fazer
a separação. O cadastro para quem deseja fazer
a retirada de peças doadas será realizado do dia
01 a 13 de junho de 2020, pelos telefones (54)
3435-5387 ou (54) 3435-5359, no horário das
08:30 às 11:00 e das 13:30 às 16:00. Conforme
recomendações e cuidados, em virtude da pan-
demia, as peças para doação deverão estar em
bom estado, limpas e higienizadas. Organização
do Conselho Municipal de Assistência Social e
Emater/RS-Ascar.

JÚLIA CAROLINE GEIB

O  Censo Demográfico, previs-
to para este ano e realizado
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística

(IBGE) a cada dez anos, foi adiado para
2021 devido à pandemia de Coronaví-
rus. O levantamento, além de atualizar
os dados populacionais de cada muni-
cípio do Brasil, busca conhecer as
principais características de seus ha-
bitantes e dos domicílios em que resi-
dem. Esse adiamento significa que, por
mais um ano, os órgãos públicos e
outros terão um número desatualiza-
do de habitantes, constatado ainda em
2010, para utilizar em seus projetos,
pesquisas e onde for útil. Mesmo as-
sim, o IBGE mantém o hábito de fazer
estimativas populacionais a cada ano.

A previsão é que o censo seja rea-
lizado em agosto de 2021, tendo como
data de referência o dia 31 de julho,
com coleta de dados prevista entre 1º
de agosto e 31 de outubro de 2021.
Conforme o coordenador do Censo
2021, Paulo Hamester, muitos questi-
onam o porquê do adiamento por
tanto tempo. Ele explica que é para
que não se perca a comparatividade,
então “o ideal é que ele seja feito na
mesma data de referência”.

O coordenador explica que, apesar
de existirem estimativas, o censo
demográfico é a única pesquisa domi-
ciliar que gera resultados em nível
municipal sobre a população. Esse
número é utilizado de diversas for-
mas, como por prefeitos, vereadores
e secretarias municipais na elabora-

ção de projetos, estudantes, empre-
sas, sindicatos e outros. “As secreta-
rias de Saúde usam o número de
habitantes por faixa etária do censo
demográfico para o cálculo de vacinas
necessárias”, exemplifica ele. Contu-
do, como a pesquisa é realizada a
cada dez anos, a informação fica de-
satualizada, o que pode gerar proble-
mas tanto na meta de vacinação como
em quaisquer outros setores que
usem o dado do censo.

Isso interfere, também, no que se
refere a valores recebidos pelo gover-
no federal. “Esse dado (do censo) é
usado pelo governo Federal para dis-
tribuição de verbas federais do Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM), e esse fundo está diretamente
ligado ao número de habitantes”, co-

loca o coordenador. Em ano de censo
não é calculada a estimativa populaci-
onal, que geralmente fica abaixo do
quadro real. No caso deste ano, com o
adiamento do Censo, novamente será
calculado o valor por meio da estima-
tiva.

Hamester explica que muitos mu-
nicípios receberam movimentos mi-
gratórios, aumentando o número po-
pulacional. “A pesquisa que vai captar
esses movimentos é o censo demo-
gráfico. A estimativa não leva em
consideração esses movimentos mi-
gratórios”, descreve. Por consequên-
cia disso, adiando a pesquisa por um
ano, “é mais um ano em que se deixa
de atualizar este dado e que os muni-
cípios, talvez, vão perder recursos do
FPM”.

CENSO DEMOGRÁFICO EM 2021
Hamester explica que, desde o iní-

cio da pandemia, já se comentava, nos
bastidores, sobre o impacto no censo.
Isso porque há um “cronograma aper-
tado de preparação, atualização de
mapas, treinamentos, contratação de
pessoal, processo seletivo, e não há
espaços entre uma atividade e outra”.
A oficialização do adiamento veio em
17 de março pelo Conselho Diretor do
IBGE. Normalmente, ele acontece de

dez em dez anos, sempre nos anos
terminados em “zero”. A decisão do
adiamento leva em consideração a
natureza de coleta do Censo, domici-
liar e predominantemente presencial,
com estimativa de visitas de mais de
180 mil recenseadores a cerca de 71
milhões de domicílios em todo o ter-
ritório nacional.

Para a realização da operação cen-
sitária em 2021, o IBGE estabeleceu

formalmente com o Ministério da
Saúde o compromisso de realocar o
orçamento do Censo 2020 em prol das
ações de enfrentamento ao Coronaví-
rus. Em contrapartida, no próximo
ano, o Ministério da Saúde realocará
orçamento no mesmo montante com
vistas a assegurar a realização do
Censo pelo IBGE.

Se fosse este ano, a coleta iniciaria
em agosto e seria realizada com re-

censeadores. “Seriam 365 recensea-
dores nos 36 municípios do Vale do
Taquari, uma média de dez em cada.
Além disso, mais 60 supervisores”,
enaltece Hamester. O processo seleti-
vo para contratação de recenseadores
havia sido iniciado e contava com
inscritos, mas foi suspenso. Candida-
tos que já efetuaram pagamento de
inscrição já podem solicitar reembol-
so.

PNAD COVID POR TELEFONE
Na região, quatro pessoas havi-

am sido contratadas para o censo, e
seriam coordenadoras das sub
áreas de Lajeado, Estrela, Arroio do
Meio e Encantado. A princípio, elas

atuarão no censo do ano que vem, e
agora estão adquirindo experiência,
pois são elas que estão fazendo a
coleta por telefone para a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua (PNAD Contínua) e a
PNAD Covid, uma pesquisa inédita
focada em informações sobre a in-
fluência da pandemia na vida e no
trabalho das pessoas. Hamester

enaltece que a PNAD não é realizada
em todos os municípios do país
como acontece com o censo (apenas
em um terço das cidades do Vale do
Taquari).
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GARIBALDI          NOVO CORONAVÍRUS

83% dos casos de Covid-19
em Garibaldi estão recuperados

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

C om o grande número de testes
rápidos e PCR aplicados a pa-
cientes suspeitos de Covid-19,
Garibaldi conta com um pano-

rama realista da doença no município.
“Sabemos que existe uma grande sub-
notificação dos casos no Brasil. Reali-
zando mais testes, conseguimos ter
uma noção real da pandemia no nosso
município e de que forma combatê-la”,
avalia o prefeito Antonio Cettolin.

De acordo com o Boletim Epidemio-
lógico desta terça-feira (26/05), o per-
centual de pessoas contaminadas pelo
coronavírus e recuperadas chega a 83%
dos casos totais.

Conforme a Vigilância Epidemiológi-
ca, nesta terça o município contabiliza-
va 349 casos positivos, dos quais 289 já
estão recuperados.

De acordo com a secretária da Saú-
de, Simone Agostini de Moraes, o cres-
cimento no número total de casos é
reflexo do aumento das testagens.

AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS
Desde o início da pandemia, a Pre-

feitura Municipal de Garibaldi tem to-
mado inúmeras medidas de prevenção
e conscientização da comunidade, en-
tre elas:

● Formação do Comitê Municipal de
Atenção ao Coronavírus;

● Destinação de recursos para o
HBSP, somados ao valor repassado
no final do último ano para auxílio
e construção da nova Maternidade,
que foi transformada em UTI, e
aquisição de equipamentos, o valor
chega a R$ 1 milhão;

● Adequação de ala de isolamento
para pacientes infectados, no pré-
dio da escola Santo Antonio;

● Destinação de espaço no Ginásio
Municipal de Esportes, caso neces-
sário;

● Vacinação contra a gripe de forma
domiciliar para idosos;

● Ações de desinfecção dos espaços
públicos;

● Centralização do atendimento a
pacientes com sintomas de Covid-
19 no Auditório do PAM;

● Determinação de isolamento social
e medidas preventivas pela popu-
lação e comércio como uso de más-
caras e de álcool em gel;

● Destinação de cestas básicas a fa-
mílias necessitadas;

● Publicação de materiais informati-
vos em diferentes idiomas;

● Prorrogação do prazo de pagamen-
to de impostos;

● Contratação de novos fiscais;
● Mobilizações nos acessos ao muni-

cípio, com medição da temperatu-
ra corporal e orientação sobre o
uso de máscaras (3 mil pessoas
abordadas em 29/04 e 2 mil em
11/05);

● Fixação de faixas informativas com
as medidas preventivas em locais
de grande circulação;

● Mensagem de som informativa na
rua Buarque de Macedo, no Centro
Histórico;

● Aquisição de mais testes: 3.500
exames RT-PCR e 500 testes rápi-
dos, via Cisga;

● * Telefone 24h para denúncias de
desrespeito às medidas de preven-
ção: 3462 8258;

● Ação de conscientização sobre o
uso de máscaras aos pedestres nos
bairros e área central;

● Disponibilização de atividades pe-
dagógicas não-presenciais aos es-
tudantes da rede municipal;

● Instalação de um totem de forneci-
mento de álcool gel gratuito no
Centro Histórico, iniciativa da Ad-
ministração Municipal, em parce-
ria com Sicredi, CIC e CDL.

SAÚDE

Adultos e puérperas são os
menos imunizados contra a gripe

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

A Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Influenza se enca-
minha para os últimos dias e, em
Garibaldi, alguns dos grupos prio-
ritários ainda têm baixo índice de
imunização.

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS), até a ma-
nhã desta quarta-feira (27/05), os
adultos de 55 a 59 anos, gestantes
e puérperas têm apenas metade da
meta vacinados, aproximadamen-
te. A SMS ainda reforça a importân-
cia dos pais levarem seus filhos
para receber a imunização.

A campanha segue até o dia 5
de junho. Todos os grupos priori-
tários podem buscar a vacina na
Unidade Básica de Saúde (UBS)
Santa Terezinha das 8h às 17h, e
UBSs São Francisco e Cháca-
ras/Vale dos Pinheiros das 7h30
às 11h e das 13h às 16h. Para
receber a imunização, é preciso
apresentar documento de identi-
dade ou a caderneta de vacinação.
A Secretaria Municipal da Saúde
recomenda a pessoas com sinto-
mas gripais que aguardem uma
melhora no quadro para buscar a
imunização.

VACINAÇÃO EM GARIBALDI
● Crianças

(6 meses a menores de 6 anos)
1.294 vacinados (69% da meta)

● Trabalhadores da saúde
713 vacinados (131% da meta)

● Gestantes
202 vacinadas (64% da meta)

● Puérperas
31 vacinadas (61% da meta)

● Adultos (55 a 59 anos)
928 vacinados (51% da meta)

● Idosos
5.033 vacinados (119% da meta)

● Profissionais de força e
salvamento – 87 (sem meta)

● Caminhoneiros – 611 (sem meta)

● Funcionários de transporte
coletivo – 19 (sem meta)

● Doentes crônicos
1.180 (65% da meta)

● Professores
290 (111% da meta)

● Pessoas com deficiência
20 (sem meta)
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ESTADO          GOVERNANÇA CORPORATIVA

Rede de Farmácias
São João implementa
Sistema de Compliance

DIVULGAÇÃO

rosane@certelnet.com.br

Uma nova visão para o futuro
A imposição de novas demandas tem deixa-

do empresários de cabelo em pé. Crises repen-
tinas podem induzir a comportamentos e men-
talidades exageradas em relação aos aconteci-
mentos iniciais.

Impedir este tipo de reação exige pondera-
ção e atitudes de calmaria por parte dos em-
presários, que os levem a olhar para o futuro
com atenção.

O momento é desafiador para os menos expe-
rientes, mas também não tem sido fácil para lí-
deres de longa data. No entanto, a construção de
parcerias duradouras ao longo do tempo man-
tém uma base mais sólida para as empresas nes-
tas situações, o que vem facilitar negociações, e a
ajuda mútua é quase uma obrigação moral.

Tenho comentado sobre a flexibilidade e
adaptação necessárias à readequação das em-
presas a esta nova realidade. Esta rotina de ajus-
te de recursos humanos e processos tem sido
diária, para possibilitar o cumprimento dos de-
cretos governamentais e suas oscilações, além
do que impõe a escassez de recursos financeiros.

Mas, apesar de não saber para onde correr
exatamente, criar boas relações, com calma,
agilidade e disciplina, é uma das estratégias de-
fendidas por especialistas em gestão. Tem-se
percebido, com satisfação, que as empresas se
esforçam para atender bem neste momento.
Portanto, aqueles que souberem manter este
relacionamento após pandemia, terão uma cer-
ta garantia de fidelidade.

A primeira boa relação deve ser com funcio-
nários, que irão atuar na linha de frente com os
clientes atuais - com novas necessidades, e com
os potenciais - a conhecer.

Lembre-se, a vaca não dá leite, temos que
tirá-lo dela. Isso quer dizer que nada cai na
nossa mão sem esforço. A vida em si é um desa-
fio, e a nova onda terá muitas coisas inéditas,
será de muito trabalho e exigirá expertise e cri-
atividade. Tem-se certeza que o novo normal
irá nos motivar pela busca do melhor, simplifi-
cado, específico e duradouro.

Os maiores desafios de planejamento serão
novas parcerias e finanças. Considere também
no seu planejamento a aquisição de plataformas
digitais para seu negócio, você vai precisar.

Além disso, as projeções deverão ser trans-
parentes e otimistas, porém, realistas. Evite o
pessimismo, busque superar esta fase o quanto
antes.

Revitalize a sua empresa fazendo mais e me-
lhor. Afinal, qual imagem você quer imprimir
na mente dos clientes?

Não se sabe quando a recuperação irá inici-
ar, mas, “o futuro, para os valentes, é a oportu-
nidade”. Vitor Hugo

ANUNCIE NA
FOLHA POPULAR

AQUI SEMPRE TEM
ESPAÇO RESERVADO
PARA SUA MARCA

FONTE: AI SÃO JOÃO

A linhada as diretrizes de
órgãos regulamentado-
res e as melhores práti-
cas de governança

corporativa, a Rede de Farmácias
São João implementou, na se-
gunda-feira (25/05), seu Comitê
de Compliance. A área de Compli-
ance zela para que a organização
cumpra com as leis e normas
pertinentes ao seu setor de atua-
ção e, ao mesmo tempo, esteja em
sintonia com a missão, a visão e
os princípios que edificam sua
identidade organizacional.

Compliance significa “estar
em conformidade” com as políti-
cas da empresa, com seu Código
de Ética e com as Normas Anti-
corrupção. Assim, busca-se alcan-
çar as metas e objetivos com
transparência, lealdade e respei-
to às leis e as pessoas, aspectos
elementares para a perpetuidade
do negócio.

As diretrizes estabelecidas no
Código de Ética e na Política An-
ticorrupção foram estabelecidas
a partir da Carta de Princípios da
empresa, das boas práticas de
governança corporativa e das
normas nacionais anticorrupção.
Com isso, reforça a responsabili-
dade social de toda a organização.

As práticas de Compliance re-
pudiam qualquer ato de desres-
peito às normas nacionais que
regulamentam o setor de atua-
ção, bem como atos e práticas
que possam ferir os valores da
organização.

Segundo o gerente executivo
de Compliance e Auditoria da
rede, André Menegazzo, “a em-
presa é guiada por uma missão e
uma visão. A missão busca sem-
pre refletir as razões e a essência
da empresa. A visão é um objeti-
vo mais tangível, sendo onde a
empresa pretende chegar. O
Compliance é um programa de

conformidade, que busca alinhar
o comportamento e a conduta de
todos os envolvidos na cadeia
produtiva, tanto colaboradores
quanto fornecedores e prestado-
res de serviços, às normas do
direito brasileiro e aos princípios
da empresa. Assim, busca-se pre-
venir atos em desconformidade
e, na mesma medida, alcançar os
objetivos com ética e responsabi-
lidade social”.

A rede de Farmácias São João
conta com mais de 12 mil colabo-
radores e mais de 700 lojas. Pelo
5º ano consecutivo, a Rede rece-
be a honraria de marca mais lem-
brada do segmento no Rio
Grande do Sul, o prêmio Top Of
Mind. Também é a empresa que
mais emite notas fiscais eletrôni-
cas no segmento varejista do RS,
sendo cerca de 6 milhões de no-
tas todo o mês, conforme de-
monstra a Secretaria da Fazenda
do Estado do Rio Grande do Sul.

Comitê de Compliance foi implantado na Rede de Farmácias São João
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Garantia de sucesso
Se houvesse um termo de garantia de suces-

so na sua vida, como seria? Nossa vida está lon-
ge de ser um produto, por isso, seu texto
documental comprovando a garantia seria di-
fícil de escrever. Nossa vida é um pacote de via-
gem só de ida.

O que podemos fazer então se queremos ga-
rantir uma vida mais tranquila? Assumir que
nossa vida é finita, que somos muito sensíveis,
que precisamos viver em comunidade se qui-
sermos sobreviver, que fazemos parte de um
sistema natural de vida que inclui vegetais, ani-
mais, e todo o ecossistema, é um começo. A
pandemia trouxe de forma brutal todo esse re-
conhecimento de uma vez, o que instalou o pâ-
nico e balançou nossa confiança no amanhã.
Afinal, como será o amanhã, se não temos ga-
rantias de que passaremos por tudo isso?

Podemos não ter garantias, mas temos Gui-
as. Guias espirituais, guias de saúde, guias de
trabalho e guias legais, que garantem nossa
dignidade e nossos direitos. Portanto, revise os
seus guias: você realmente segue um guia? Ao
seguir os guias, temos nossos benefícios, bem
como nossas responsabilidades. No caso do seu
guia da saúde: realmente você segue o mínimo
para ter certeza que tem chance de ter uma
saúde à prova de Covid-19? Faz no mínimo 180
minutos de exercícios semanais? Come no
mínimo 2 frutas e 4 saladas por dia? Usa cere-
ais integrais? Come pescados pelo menos 1 vez
na semana? Dorme bem, ou acorda como se um
trator passasse por cima? Tem boa digestão ou
vive constipado, com alteração na digestão ou
gases? Bebe pelo menos 2 litros de água?

Revoltar-se com a situação e não fazer o
mínimo que lhe cabe é quase uma hipocrisia. É
sim urgente o trabalho em prol do desenvolvi-
mento de uma vacina, é sim importante que se
pense em como manter empregos e emprega-
dores, é sim necessário manter os hábitos de
higiene e distanciamento, porém o esforço in-
dividual é obrigatoriedade de cada um e não há
maneira de terceirizar a ação. Você precisa to-
mar as rédeas.

Por onde começar? Por onde você mais em-
purra para depois. Em muitos casos é essa ação
a que gerará maior impacto, o maior esforço e
a maior transformação. Só você pode decidir
como e quando e com quem contará para essa
jornada. Mas, se a vida não possui garantias,
você precisa fazer com que ela seja boa o sufici-
ente para fazer valer à pena.

gabijacinutri@gmail.com

PEXELS / DIVULGAÇÃO

POSITIVIDADE          SAÚDE EMOCIONAL

“Rir é importante
mesmo em tempos difíceis”

LUCIANA BRUNE

E dí Fassini, professora na
Univates, acredita que o
entretenimento e as bo-
as relações em família e

entre amigos poderão servir co-
mo alternativas para a manuten-
ção do equilíbrio e da saúde
emocional neste período tão di-
fícil que estamos vivendo, para o
qual nunca imaginamos ter a ne-
cessidade de um preparo. “Todo
dia percebemos que temos que
nos adaptar e para isso inovar
sempre”, equaciona.

Mesmo muitos dos que estão
trabalhando de forma remota ou
presencial, de alguma maneira
acabam tendo mais disponibili-
dade de tempo em função de não
ocorrerem eventos, festas e visi-
tas. “Naturalmente sairíamos pa-
ra ambientes com mais pessoas,
almoços, jantares, para um en-
contro com outros familiares e
amigos, para as rodas de chimar-
rão, o que agora não é possível”,
explica.

Entre as sugestões que Edí
apresenta estão as atividades sim-

ples que podem gerar momentos
prazerosos, como leituras interes-
santes, trabalhos com crianças,
iniciativas de artesanato, como
crochê, tricô e pinturas, além dos
cuidados com hortas e jardins, o
que muitos já estão fazendo.

Na proposta de inovar, ela
compartilha uma experiência vi-
venciada em sua família, uma dica
para grupos de whatsapp da fa-
mília. “Muitas vezes, as postagens
nos grupos acabam repetitivas,
com bom dia, boa noite, etc… Em
nosso grupo alguém inventou
algo muito bacana e que vale a
pena passar adiante”, afirma.

A professora explica que se
trata de um desafio de comparti-
lhar áudios lembrando de situa-
ções vividas na infância ou na
adolescência, enfim, em outros
tempos. A ideia é dividir fatos
engraçados, que tragam boas me-
mórias ou que até mesmo ainda
nem tenham sido contados a nin-
guém, aqueles segredinhos. “A
ideia é provocar o riso, com di-
versão e troca de informações
descontraídas entre todos. E está

dando muito certo, gerando inte-
ração entre os familiares que não
se veem há mais tempo”, explica.

Edí ainda complementa que a
iniciativa acabou se tornando
uma espécie de história da famí-
lia. “Os relatos mostram as tradi-
ções da nossa família, que
acabam passadas adiante de for-
ma oral. Acredito que é uma dica
legal como sugestão para as famí-
lias”, recomenda.

“A brincadeira já rendeu boas
risadas aqui. E rir faz bem e é
preciso rir mesmo neste momen-
to tão difícil”, finaliza, deixando
um abraço virtual carregado de
carinho.

EDÍ FASSINI
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SE VOCÊ VIU
OUTRAS PESSOAS TAMBÉM PODEM VER
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FONTE: AI LOJAS QUERO-QUERO

A  campanha de arrecada-
ção de donativos Desafio
do Bem, organizada pelo
fundo de investimentos

Advent International, pela Lojas
Quero-Quero e que contou com a
participação ativa de seus mais de
6 mil colaboradores, além de cen-
tenas de comunidades da Região
Sul, terminou oficialmente no dia
2 de maio com um número expres-
sivo de doações. Através do valor
arrecadado, mais de 26.000 cestas
básicas estão sendo distribuídas
para os municípios nos quais a
rede está presente.

A iniciativa partiu do pensa-
mento de ambas empresas de que,
num momento tão delicado como
o que vivemos, o mais importante
é estar ao lado das milhares de
famílias afetadas pela crise, fazen-
do a diferença na vida destas pes-
soas como forma de minimizar os
impactos da pandemia. Em pouco
mais de uma semana, o Desafio do
Bem tomou forma e mobilizou mi-
lhares de cidadãos. Mais do que
uma oportunidade de ajudar o
próximo, o Desafio do Bem mos-
trou a todos que é possível fazer e
se sentir parte de algo maior com
pequenos gestos e atitudes.

A arrecadação das doações
aconteceu durante 10 dias (30/04
a 10/05) no site da Lojas Quero-
Quero, no aplicativo VerdeCard e
também nas lojas físicas da rede. No
momento da doação, os participan-
tes tiveram a oportunidade de esco-
lher a cidade para a qual gostariam
de destinar sua contribuição.

Somente com o valor arrecadado
para cidade de Teutônia, 50 cestas
básicas foram doadas para o Centro
de Referência de Assistência Social
(CRAS), com a entrega na terça-feira

(26/05). Para cidade de Fazenda
Vilanova, 29 cestas básicas foram
doadas para o CRAS na quarta-feira
(27/05). Ambas ações contaram
com o apoio do Banco de Alimentos,
instituição que combate a fome no
Brasil há mais de duas décadas.

A Lojas Quero-Quero e a Advent
International agradecem cada uma
das pessoas que fizeram parte des-
ta demonstração de solidariedade,
assim como pelo engajamento de
todas as comunidades em torno de
uma causa tão importante.

luciana@popularnet.com.br

Relações familiares em tempos
de distanciamento social

Ser família é uma das tarefas que mais de-
mandam da nossa energia e envolvimento e
não existe uma fórmula milagrosa que nos aju-
de a resolver todas as dificuldades que surgem
no dia-a-dia familiar. Talvez a quarentena seja
exatamente um momento para nos lembrar-
mos que dificuldades fazem parte do cotidiano,
mas que podemos enfrentá-las juntos, unindo
nossas forças enquanto família. Com estas pa-
lavras, a psicóloga Samanta Wessel inicia a re-
flexão sobre o tema família. Ela preparou uma
cartilha, com alguns lembretes que acredita
que possam ser usados como “cartas na man-
ga” ou pontos de equilíbrio nessa travessia.

Samanta estará participando do programa
Mais Elas deste sábado (30/05) para apresentar
dicas, sugestões e responder dúvidas dos ouvin-
tes, sobre como podemos administrar conflitos
familiares. Acompanhe, a partir das 13 horas,
com a parceria de lojas Casarão Verde e da
médica pneumologista Bárbara Fontes Macedo.

Samanta Wessel
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Paloma Griesang
jornal@popularnet.com.br

Cine drive-in
O fim de semana é de programação diferente

no Vale. O município de Estrela está promoven-
do o cinema drive-in, a exibição de filmes ao ar
livre, que as pessoas acompanham dentro de
seus veículos. Ontem teve a primeira sessão, e
hoje a segundo.No domingo acontece a sessão
extra. Mas se você vai aproveitar essa progra-
mação, atenção: o lugar mudou. Não vai mais
ser no Parcão, agora será no Porto. Abertura às
19h, início às 20h. Não esqueça: Não pode sair
do veículo e tem que usar máscara. O som do
filme será transmitido por uma frequência FM
fornecida no local. O ingresso eram 3kg de ali-
mentos, trocados na Secultur, ou nas lojas Be-
noit e Redemac Morelli. As sessões de sexta e
sábado estavam esgotadas, por isso, só restava
lugar na sessão extra de domingo.

TEUTÔNIA E FAZENDA VILANOVA
SOLIDARIEDADE

CRAS recebem cestas
básicas doadas pelo Desafio do Bem

Soeli Hünemeier se for-
mou em Pedagogia pela
CENEC Osório.

Uma conquista que vai
ficar na história pois quem
planta colhe. Honra e orgu-
lho pela conquista desta mu-
lher guerreira.

FORMATURA
DO AMORZÃO

ARQUIVO PESSOAL

Juliano Renato Körner formou-
se em Gestão Pública pela Ulbra.

“Todas as conquistas começam
com o simples ato de acreditar
que elas são possíveis.

Um capítulo se encerra para
que outro possa começar a ser
escrito.

Você buscou e se esforçou mui-
to para atingir o seu objetivo, por
seus próprios méritos, com muita
garra venceu e hoje os aplausos
são todos para você.”

Homenagem dos pais, irmão,
esposa, filhos e demais familiares.

GRANDE
CONQUISTA

ARQUIVO PESSOAL

Entrega das cestas básicas em Teutônia

Entrega das cestas básicas em Fazenda Vilanova

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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

O Município de Westfália torna público o
julgamento dos recursos interpostos pelas empre-
sas DUOTEB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
LTDA e ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA
HAMMES LTDA, referente a fase de habilitação.
Resultado: INDEFERIDOS.  A abertura dos enve-
lopes contendo as propostas será no dia 02 de
junho de 2020, às 9 horas. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo fone (51) 3762-4553 e
ainda pelo e-mail licitacao@westfalia.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE WESTFÁLIA

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS 05/2020

Westfália, 28 de maio de 2020
Otávio Landmeier
Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA, com endereço
na Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro Centro,
Westfália/RS, torna público, que estará proceden-
do ao CHAMAMENTO PÚBLICO, no período de
02 de junho de 2020 a 1º de junho de 2021, no
horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, para fins
de CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para
prestação de serviços técnicos de topografia
georeferenciada. Maiores informações e edital no
endereço supra, pelo fone (0xx51) 3762-4553, ou
e-mail licitação@westfalia.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE WESTFÁLIA

CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2020

Westfália, 29 de maio de 2020
Otávio Landmeier

Prefeito

12:20 87%

Você lê, ouve
e acompanha

as principais
notícias

da região

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular
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Entramos no “Túnel” de número
685, apertamos o botão retrocesso
para voltarmos ao ano de 2014 e
relembrarmos um pouco “do
XAVECO, um campeão pelo Juventu-
de”. Por muitos anos, os finais de
semana eram e continuam sendo
reservados para o seu momento de
lazer predileto, o de participar em
partidas de futebol de campo.

Ele é um zagueiro que já tem boa
experiência e conquistou vários tí-
tulos pelos clubes que passou. Mas,
em 2014, teve uma reviravolta nu-
ma decisão pela Taça da Amizade
que marcou muito. No primeiro jogo

da final, já nos acréscimos, teve a
infelicidade de fazer um gol contra
e que deu a vitória para o ECAS por
3 a 2. No jogo da volta, ganhou a
confiança do grupo de jogadores e a
vitória por 1 a 0 colocou a decisão
do título nos pênaltis. E foi dele a
última cobrança, que deu o título ao
Juventude da Berlim.

Veja na foto de 2014, Charles –
XAVECO – BRUNE com a faixa e o
troféu de campeão da Taça da Ami-
zade pelo Juventude da Berlim. Dire-
to do “Túnel” do Tempo há mais de
seis anos. Fique de olho, um dia pode
ser a sua foto a surgir aqui no Túnel.

Rudimar Thomas
rudimarthomas@yahoo.com.br

XAVECO, um campeão pelo Juventude

História do esporte
“A origem do apelido Xaveco”

O personagem desta semana é um zagueiro
do nosso futebol amador, que com um futebol
simples, objetivo e sempre visando o coletivo,
tem se destacado no amador. Há vários anos
faço cobertura dos jogos dele no amador e ti-
nha a curiosidade de saber a origem do seu
apelido. Pois ele nos informa que foi na época
que estudava na Escola Alfredo Schneider, no
Bairro de Teutônia. Na época de garoto, ele fa-
zia parte da apresentação de uma peça de tea-
tro, onde ele interpretava, na história, o
personagem chamado Xaveco. Depois da peça,
os colegas ficaram o chamando de Xaveco,
apelido que carrega até os dias de hoje.

Túlio Maravilha
Foi um atacante que não tinha apenas as qualida-

des de artilheiro dentro das quatro linhas; era bom de
papo e adorava provocações. Ele é um dos jogadores
brasileiros que diz ter alcançado a marca dos “Mil
gols”, atuando até mais de 45 anos de idade. Em 1995,
foi campeão e artilheiro do Brasileirão daquele ano
pelo Botafogo. Em tom provocativo, diz que em 1995
teve média de gols semelhante ao Lionel Messi e ao
Cristiano Ronaldo. Túlio era o camisa 7 do Botafogo e
em 1995 marcou 67 gols em 53 partidas, numa média
de 1,26 gol por jogo. Numa enquete realizada pelos
jornais do Rio de Janeiro, Túlio foi considerado o quin-
to maior ídolo Botafoguense da história.

Comentários
Sobre a matéria do último Túnel com o Jaci Pretto,

um goleador da Olvebra Futsal:
1) Parabéns ao Jaci Pretto pela bela e vitoriosa car-

reira como jogador. E agora brilha como comentarista
esportivo. Tive a honra e a felicidade de ser entrevis-
tado por esta “Fera”. Abraços. (Sandro Raposa-Portão-
RS). 2) Valeu gente boa, ficou show a matéria que fez.
Tu és demais, te admiro muito como ser humano,
além de ser um baita profissional. Abraços. (Jaci
Pretto-Cronista esportivo-Lajeado-RS).

Sobre a matéria da Sem Pulo com o Elton Mage-
danz (pai) e Matheus Magedanz (filho):

3) E quem não gosta de ver o Matheus no gol, ele é
um monstro debaixo das traves, a favor ou contra,
sempre é um paredão. (Cabelo-Claudinei Ritter-Carlos
Barbosa-RS). 4) Grande Elton Magedanz, fizemos mui-
tos jogos juntos no Avante da Imhoff. Vejo que teus fi-
lhos também jogam muito. Parabéns pelo incentivo.
(Márcio Rottolli-Imigrante-RS).

DIVULGAÇÃO

Sem Pulo
1) Técnico de futebol VADÃO, Osvaldo Al-

varez, foi vítima de câncer na última semana,
aos 63 anos de idade. 2) Confusão no Gre-Nal
pela Libertadores deu a maior punição, com
quatro jogos, para Paulo Mirando do Grêmio e
Moisés do Internacional. 3) A mídia esportiva
da televisão aqui do Sul aproveita para rever
as conquistas da Libertadores do Grêmio em
1983 e do Internacional em 2006. 4)
INTERNACIONAL aproveita este período sem
futebol e renova com Lindoso, Uendel e Tiago
Galhardo. 5) DIEGO SOUZA do Grêmio, após
ser diagnosticado com a Covid-19, foi liberado
para voltar aos treinamentos. 6) O Grêmio
com 939 e o Inter com 957 consulados no to-
tal, por enquanto, eventos estão sendo reagen-
dados. 7) LUIZ CARLOS DEMARI de Imigrante
nos dá o privilégio de acompanhar a nossa
Sem Pulo de número 1.095.

Os Evertons em destaque
Nesta edição, destacamos dois ex-atletas profissio-

nais, que atuaram aqui na região e depois fizeram suces-
so fora do país. O Ewerton Jaenisch atuou por um bom
período na equipe do Estrela Futebol Clube, jogou em
São Paulo e depois foi ídolo no Marítimo de Portugal. O
Everton Giovanella atou numa das melhores formações
do Lajeadense e depois brilhou no futebol da Espanha,
especialmente no Salamanca e Celta de Vigo. Veja na fo-
to “os Evertons em destaque”: EWERTON MACHADO
JAENISCH ex-goleiro com o EVERTON GIOVANELLA ex-
meio campista, em um jogo de confraternização e bene-
ficente, realizado na Univates em Lajeado.

DIVULGAÇÃO

LAJEADO          SOLIDARIEDADE

Estudiantes de Conventos
doa materiais para
lares de idosos

LUCAS LEANDRO BRUNE

O Esporte Clube Estudiantes, com apoio da
Associação de Moradores do Bairro Conventos
– Lajeado, realizou um gesto de amor e empatia
ao próximo. A agremiação esportiva arrecadou
valores, comprou e depois doou produtos de
limpeza (água sanitária, detergente, desinfetante
e álcool em gel), luvas, máscaras, fraldas e ali-
mentos para os dois lares de idosos que funcio-
nam no bairro.

Cada integrante das equipes de Veterano,
Master e outros colaboradores contribuiu com
o valor de R$ 20 a R$ 30,00. No total, a ação
arrecadou em torno de R$ 1.500,00. Os próprios
integrantes da agremiações e os moradores
fizeram a entrega do material durante a semana
para os responsáveis dos lares de idosos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
FOTOS: DIVULGAÇÃO



VALE DO TAQUARI          A VOLTA DO ESPORTE

Representantes avaliam
retorno do futebol amador
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LEIA MAIS        

DATA VENIA

“Luciano Hang terá
que indenizar reitor

da Unicamp por fake
news e ofensas.”

LEIA MAIS       

DE OLHO NA REGIÃO

“Estou prevendo uma
queda de braço para de-
finir a data de realização
das eleições municipais.”

LEIA MAIS       

“Revitalize a
sua empresa

fazendo mais
e melhor.”

DESAFIO EMPRESARIAL

JÚLIA CAROLINE GEIB

P assado quase toda a primeira
metade do ano, representan-
tes de grupos esportivos an-
seiam pelo retorno aos

campos após estabelecimento de me-
didas de isolamento no combate a
Covid-19. A última rodada disputada
foi dia 15 de março. O futebol amador,
fortemente presente na região, fez
falta para os amantes do esporte. Con-
tudo, os cancelamentos não significam
apenas a ausência de jogos, mas mu-
dança em todo o calendário esportivo,
bem como há impactos econômicos.

Para o diretor da Pivi Arbitragem,
que atua no Vale do Taquari, Jair
Roberto Welter (Pivi), pode ser que o
futebol amador retorne por volta de
agosto. “Moramos em um estado com
quatro estações bem definidas e tere-
mos um inverno pela frente. Então,
calculo eu, que teremos essa dificul-
dade a mais. Para ser otimista, quem
sabe para agosto. Seria mais dois

meses sem campeonatos”, coloca o
dirigente.

O presidente da Aemaso e vice-
presidente da Aslivata, João Jung, tem
uma visão um pouco mais otimista.
“Penso que, talvez, possamos voltar
antes de agosto, porque a gente viu
que essa doença é uma gripe e acredi-
to que aqui no Vale, o pior já passou”.
Segundo ele, “em julho, eu vejo uma
luz para que possamos voltar com o
futebol”, comenta.

Conforme Pivi, a prioridade é con-
cluir os campeonatos já iniciados antes
das medidas de isolamento. Ele relata
que estava com oito campeonatos em
andamento e dois estavam para iniciar
quando houve a parada. “Um que me
chama a atenção é o campeonato de
Bom Retiro do Sul. Eles teriam 17 ro-
dadas, mas tiveram, até o momento,

duas ou três”, preocupa-se ele. Em
Teutônia, ainda seriam mais sete do-
mingos de jogos.

Pivi lembra que, em outros anos, já
se sofria pelo cancelamento de roda-
das. “Às vezes, cancelavam rodadas,
com chuva, com frio, mas precisáva-
mos terminar o campeonato porque à
frente viriam outras competições”,
comenta. “Agora, vemos que toda essa
pressão não adianta. É uma coisa que
atingiu o mundo, pegou ligas amadoras
e também as profissionais”, enaltece.

Além disso, o árbitro ressalta que
a grande maioria das competições que
organiza ou participa envolvem di-
nheiro público. “Então, foram feitos
repasses de verbas para o pagamento
de arbitragem, troféus, organização,
e isso tudo teremos que prestar con-
tas”, observa. Por isso, ele enaltece
que campeonatos em andamento pre-
cisam ser terminados. Enfatiza tam-
bém a parte econômica que o futebol
amador envolve, seja com os recursos

da copa e cozinha dos clubes e dos
fornecedores, o dinheiro pago a atle-
tas e arbitragem que gastam em ou-
tras coisas.

Sobre isso, Jung complementa que
é tudo parte de uma roda, composta
por patrocinadores, venda de bebidas,
manutenção do campo, ingressos e
outros. “A Aemaso está com a Taça
Integração parada. O Campeonato
Abertão de Futsal acabamos cancelan-
do para este ano”, detalha. Ademais,
ele comenta que há perspectiva para
a realização do Campeonato Munici-
pal de Futsal, que costuma iniciar em
agosto ou setembro.

Em se tratando do Campeonato
Regional, Jung comenta que não foi
falado sobre a possibilidade de realizá-
lo no primeiro semestre de 2021. “Os
campeonatos que estavam em anda-
mento ainda têm jogos pela frente.
Então, começar o regional em novem-
bro é inviável. Isso tudo teremos que
conversar com mais calma”, finaliza.

AJUSTES NO
CALENDÁRIO ESPORTIVO

JAIR ROBERTO WELTERJOÃO JUNG
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