
Além dos antigos golpes, pode ser observada uma maior variedade de táticas usadas pelos criminosos.
Por isso, é importante que a comunidade esteja atenta durante compras online e, inclusive, ao se relacionar com pessoas via internet.
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A Folha Popular, em respeito ao cenário
sanitário e econômico ocasionado pela
pandemia, na próxima semana terá edi-
ção impressa única e acumulada, circu-
lando no sábado (04/07) conjuntamen-
te com as edições de terça-feira
(30/06) e sábado (04/07).
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JÚLIA CAROLINE GEIB

O  homem suspeito de
furtar a imagem de
Nossa Senhora do Ro-
sário da Igreja Católica

Matriz do Bairro Canabarro, em
Teutônia, nega o crime. Ele teve
seu depoimento colhido na ma-
nhã desta quinta-feira (25/06)
na Delegacia de Polícia de Teutô-
nia. Conforme o delegado Alex
Assmann, o homem será tratado
como suspeito a princípio, e “se-
mana que vem devemos concluir
o inquérito policial”.

A santa foi encontrada que-
brada na localidade de Posses
noite desta quarta-feira (24/06),

após mais de 40 dias do furto
(ocorrido em 14 de maio). O de-
legado relata que o suspeito, de
33 anos, nega o furto e diz que foi
outra pessoa. Ele foi localizado
também em Posses, próximo de
onde estava a santa.

O padre Eduardo Schuster re-
latou que localizou a imagem foi
a dona da casa onde o suspeito
morava de aluguel, enquanto lim-
pava a residência para prepará-la
aos futuros moradores. “No quin-
tal, ela encontrou um saco onde
constava a imagem, quebrada”,
conta. Ainda conforme o padre, o
suspeito foi procurá-lo para refor-
çar sua inocência. “Ficamos muito

tristes com o ocorrido. Estávamos
até oferecendo recompensas, mas
não teve jeito”, lamenta ele.

O padre complementa que a
imagem tem um valor histórico.
“Ela acompanhou o início da nos-
sa paróquia, já tem 50 anos”,
conta. Inclusive, a pessoa que
encontrou a imagem “carrega
consigo um sentimento muito
próximo à santa, ela ficou bastan-
te chocada, emotiva, chorou bas-
tante”, lamenta Schuster. Ele
complementa que nas próximas
semanas “iremos trabalhar para
arrumar uma outra imagem e
recolocar. Agradecemos a todos
que se empenharam”, finaliza.

RELEMBRE O CASO
A imagem de Nossa Senhora do Rosário

ficava do lado externo da Igreja Católica Ma-
triz do Bairro Canabarro, do lado direito de
quem adentrava pela porta principal. Ela foi
furtada por volta das 3h30 da madrugada de
quinta-feira (14/05).

Câmeras de videomonitoramento flagra-
ram o momento em que o autor caminhava
com a santa, a cerca de 100 metros da igreja.
Ele andava calmamente e a carregava a ima-
gem nos braços. Conforme Assmann, a dele-
gacia ouviu testemunhas, colheu depoimen-
tos, foram cumpridos mandados de busca e
apreensão, “e em um primeiro momento, não
foi localizada a santa”.

 Santa foi encontrada quebrada
 dentro de um saco de lixo

 Imagens de videomonitoramento
 filmaram o momento que o criminoso
 carrega a santa nos braços, no dia do roubo
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 TEUTÔNIA          

Campanha da vacinação
segue até terça-feira
JÚLIA CAROLINE GEIB

A  Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Gripe (In-
fluenza) iniciou em 23 de
março e segue até a próxi-

ma terça-feira (30/06), a não ser que
venha a ser prorrogada pelo Ministé-
rio da Saúde. Quem faz parte do grupo
prioritário e ainda não se vacinou
pode procurar os postos de saúde.
Conforme a enfermeira responsável
pelo setor epidemiológico, Sirlêne
König, a meta de Teutônia é vacinar
95% do público-alvo, e até esta
quarta-feira (24/06), estava em
91,11%.

Em Teutônia, a atenção maior se
volta às crianças e gestantes, pois
somente 86,79% e 78,78% destes
dois públicos-alvo, respectivamente,
foram vacinados. Da mesma forma,
somente 32,26% dos adultos de 55 a

59 anos tomaram a vacina. Já sobre
crianças e idosos, há bons índices.

Conforme König, há duas semanas,
o índice em crianças beirava os 55%,
baixo, o que não acontecia em outros
anos. “Então, conversamos com os
diretores e eles fizeram uma mobili-
zação junto aos pais”, conta ela. A
partir disso, o índice chegou a 86%.
Inclusive, as crianças que frequentam
as escolas, no retorno das aulas, pre-
cisarão apresentar o comprovante de
vacinação. Com os idosos, a diferença
está na vacinação a domicílio para
evitar a exposição durante a pande-
mia.

A enfermeira destaca que após o
fim da vacinação do público-alvo, é
decidido em conjunto se haverá a
liberação dessa vacina ao restante do
público e se haverá prorrogação da
campanha por mais alguns dias. Para

receber a dose, é preciso apresentar
o documento de identificação e a car-
teirinha de vacinação. Para as gestan-
tes, solicita-se também que apresen-
tem o cartão da gestante.

A campanha foi dividida em três
fases, e teve sua última iniciada em 11
de maio, também dividida em duas

etapas. A primeira foi de 11 a 17 de
maio, com foco nas pessoas com defi-
ciência, crianças de seis meses a me-
nores de seis anos, gestantes e mães
no pós-parto (puérperas). A segunda
etapa iniciou dia 18 de maio e inclui
professores e adultos de 55 a 59 anos
de idade.

- Crianças: 1.594 vacinadas (86,79%), de uma população total estimada de 1.838;
- Gestantes: 219 vacinadas (78,78%), de uma população total estimada de 278;
- Trabalhadores da saúde: 611 vacinados (143,09%), de uma população total estimada
de 427;
- Puérperas: 51 vacinadas (110,87%), de uma população total estimada de 46;
- Adultos 55 a 59 anos: 492 vacinados (32,26%), de uma população total estimada de
1.525;
- Idosos: 3.921 vacinados (113,78%), de uma população total estimada de 3.446;
- Total: 6.888 vacinados (91,11%), de uma população total estimada de 7.560.

 ÉDSON LUÍS SCHAEFFER / ARQUIVO / DIVULGAÇÃO
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PAÍS          CONTRA O CORONAVÍRUS

Vacina de Oxford
começa a ser testada no Brasil

lucas@popularnet.com.br

Na reta final
O atual governo de Poço das Antas está com

uma indefinição sobre a pré-candidatura para
prefeito e vice. O prefeito Ricardo Luís Flach
(PP) já antecipou que não pretende concorrer à
reeleição. Recentemente, o vice-prefeito, Laér-
cio Klein (PSDB), também estaria inclinado a
abrir mão de disputar o pleito por questões fa-
miliares. Com isso, abrem-se outras possibili-
dades para a composição majoritária, entre ve-
readores, secretários municipais e outros no-
vos líderes.

Enquanto isso, a candidata à prefeita em
2016, Vânia Brackmann (PDT), já demonstrou
que está pronta para concorrer novamente e
colocou-se como pré-candidata. A fase de cos-
turas e alianças entre os partidos e os princi-
pais líderes é intensa em Poço das Antas. Será
que uma pesquisa ajudaria? Ou existe alguma
chance de surgir uma chapa de consenso?

Eleições 1
O Senado aprovou a PEC que estabelece o

adiamento das eleições municipais para 15 de
novembro (1º turno) e 29 de novembro (2º
turno). O texto permite que o TSE flexibilize a
realização de eleição em determinados municí-
pios, de acordo com a situação da pandemia,
até o dia 27 de dezembro de 2020. Ou seja,
uma mudança com resguardos.

Eleições 2
Resta saber se a Câmara dos Deputados vai

de fato manter estas datas ou vai “inventar” um
novo cenário. Enquanto que no Senado havia
maior consenso, na Câmara a divisão de opini-
ões é maior: adiar para 2022 com prorrogação
de mandatos, adiar para novembro, adiar para
dezembro ou até manter em outubro. Deputa-
dos são mais “suscetíveis” ou “propensos” às
pressões de prefeitos e vereadores, que em sua
maioria manifestam o desejo de prorrogar
mandatos. E aqueles que não têm mandato,
pensam como? Eles não são eleitores destes
deputados?

Queixas
O eleitor tem uma capacidade de queixar-se

sistematicamente contra seus políticos, mesmo
que na campanha tenha votado e até levantado
a bandeira de quem está no poder. Engana-se
quem pensa que isto só acontece na sua cidade.
É a constante insatisfação do ser humano.

RAPIDINHAS:
1) Começou o resgate de fatos do passado

para tentar desestabilizar os oponentes.
2) Quem antes comeu o mingau pela beira-

da, agora estará no centro do alvo.
3) Imposição de nomes ou carteiraço é algo

comum na política.
4) Pesquisa de intenção de voto ou histórico

partidário com número de filiados: o que pesa
mais?

5) Qual a próxima crise que vai surgir? Ou
alguém vai fabricá-la? Crie-se a necessidade,
mas antes tenha o meio de satisfazê-la.

DA REDAÇÃO

A tualmente, a notícia
que, talvez, a maioria
das pessoas espera ler
é do surgimento de uma

vacina contra a Covid-19. São cen-
tenas de estudos em todo o mun-
do que trabalha em ritmo acelera-
do em busca da vacina que pode
representar a vitória sobre a pan-
demia, e um retorno ao normal
que conhecíamos.

Entre elas, 13 encontram-se
em fase clínica de testes em huma-
nos. Uma delas, é a vacina
ChAdOx1 nCoV-19, que está sendo
desenvolvida pela Universidade
de Oxford, do Reino Unido. Nesta
semana, ela começou a ser testada
no Brasil, sendo aplicada em pro-
fissionais de saúde em São Paulo.
Serão 2 mil profissionais vacina-
dos. No Brasil, devem ser 5 mil

profissionais que receberão a va-
cina, sendo os 2 mil em São Paulo,
1,5 mil no Rio de Janeiro e 1,5 mil
no nordeste.

Em São Paulo, a aplicação é
coordenada pela Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
com apoio financeiro da Fundação
Lemann. De acordo com a Unifesp,
os participantes precisam ter so-
rologia negativa para a infecção
pelo SARS-CoV-2 (causador da
Covid-19), isto significa que não
podem ter contraído a doença
antes de receber a vacina. Todos
eles serão acompanhados durante
um ano, sendo submetidos a exa-
mes de sorologias periódicas e
avaliação médica se apresentarem
qualquer sintoma da doença.

O fato de a curva de crescimen-
to de casos no Brasil ainda estar
subindo, contribui com os testes.

De acordo com a Dra. Lily Yin
Weckx, investigadora principal do
estudo e coordenadora do Centro
de Referência para Imunobiológi-
cos Especiais (CRIE) da Unifesp,
com a curva em ascendente os
resultados são mais assertivos.

Os resultados dos testes no
Brasil serão importante para o
registro da vacina no Reino Unido,
previsto para acontecer até o fim
do ano. Mas, o registro formal
deve vir após a conclusão de estu-
dos realizados em todos os países
participantes.

Apesar de ser um dos países
onde a vacina está sendo testada,
para ser um dos países com prio-
ridade para receber a vacina, o
Brasil ainda precisa assinar um
acordo com a Universidade de
Oxford, acordo este que ainda não
foi assinado.

VACINA CHINESA

Além dos testes da vacina de
Oxford, o Brasil testará também
uma vacina de um laboratório chi-
nês. O acordo foi anunciado pelo
governador de São Paulo, João
Dória. O Instituto Butantã será
parceiro do laboratório chinês Si-
novac Biotec na produção da vaci-
na que também está em fase final
de testes. A expectativa é que vaci-
na esteja disponível até o primeiro
semestre do ano que vem. O labo-

ratório fornecerá ao Instituto Bu-
tantã as vacinas para os testes em
voluntários no Brasil. Os testes
devem iniciar em julho, com acom-
panhamento de 9 mil voluntários.
Se bem sucedida, a vacina poderá
ser produzida no Brasil. Mas, estão
sendo feitos acordos para que,
enquanto a tecnologia de produ-
ção estiver sendo transferida para
o instituto, o laboratório chinês
forneça o produto ao Brasil.

De acordo com a Unifesp, a vacina
de Oxford se encontra no estágio 3, o
estágio mais avançado de
desenvolvimento. Essa vacina utiliza
a tecnologia vetor viral
recombinante. Na sua composição, é
utilizada uma versão enfraquecida de
um adenovírus, que provoca
resfriados em chimpanzés e não
causa doenças em humanos. A esse
imunizante, se acresce o material
genético usado na produção da
proteína "spike" do Sars-Cov-2 (a que
ele utiliza para entrar nas células), e
assim induzir os anticorpos. Por isso,
ela é considerada uma vacina segura,
por não utilizar o vírus, mas a
sequência genética.

POLINA TANKILEVITCH / PEXELS

 Vacina está na fase três e
 segue padrões rígidos da pesquisa científica
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A dose certa
Tem um ditado que com frequência perce-

bo ser compartilhado e que possui uma gran-
de dose de sabedoria: “Melhor feito do que
perfeito”. Para o propósito de estimular a pes-
soa a sair da zona de conforto e encorajar-se,
saindo das etapas do planejamento, pensa-
mento e sonhos para a ação, é perfeito. Pode
ser aplicado no cotidiano, afinal, de nada adi-
antam as melhores ideias se estas ficarem so-
mente na teoria, no sonho ou mesmo descritas
numa folha de papel ou planilha do excel. Às
vezes, é preciso dar o primeiro passo, fazer,
começar, mesmo que depois seja preciso refa-
zer ou fazer diferente.

No entanto, as máximas que contrapõem
este pensamento também têm seu imenso va-
lor. Tudo depende da circunstância. Afinal,
deixar de fazer as coisas da melhor forma po-
de gerar desperdício de tempo e dinheiro,
além de muita dor de cabeça e estresse. Em
diversas situações, é preferível planejar bem
antes de executar, justamente para evitar per-
das e erros.

Cada situação é peculiar. Talvez o ponto de
equilíbrio esteja na análise individual. No meu
dia a dia, eu peco pelo excesso de planejamen-
to, sonhando com o futuro e deixo de executar
ações importantes, ou erro justamente nas
ações rápidas e impensadas, conduzidas por
impulsos e pelo desejo de fazer acontecer?
Que tipo de atitude tem travado ou impulsio-
nado meus resultados? Mudar estes hábitos
pode trazer frutos positivos?

Para encontrar respostas, nada melhor do
que fazer perguntas:

- Quantas vezes você teve uma excelente
ideia e enquanto pensava outro foi lá e fez?

- Quantas vezes você precisou refazer algo
que podia ter feito melhor já na primeira vez?

Podemos transformar hábitos começando
pelas pequenas rotinas em nossa casa:

- Você costuma fazer lista de compras antes
de ir ao supermercado?

- Você organiza todos os pagamentos que
têm a fazer para um único momento?

- Você relaciona na agenda os compromis-
sos pessoais que precisa conciliar com sua ro-
tina de trabalho nos horários restantes?

Você já parou para pensar que:
- Todo calçado deixado na frente da porta

precisará ser recolhido em outro momento?
- Todo copo sujo largado na pia terá que

ser lavado mais tarde?
- Qualquer brinquedo esparramado no

chão necessitará do tempo de alguém para
voltar ao lugar?

- Se construir uma casa poupando material
ou na qualidade, cedo ou tarde precisará refa-
zer ou consertar as falhas?

Como em muitas coisas na vida, encontrar
a dose certa fará a diferença. Encontre a sua!

CORONAVÍRUS           ESPERANÇA NO TRATAMENTO

Estudo comprova eficácia da
dexametasona na redução
de mortes por Covid-19
Corticóide só é recomendado na fase 2 da doença,
e deve ser utilizado com indicação e orientação médica

PALOMA GRIESANG

D esde o início da pande-
mia do novo Coronaví-
rus, cientistas do mun-
do todo têm buscado

alguma medicação que possa ser-
vir como tratamento ou reduzir
mortes pela doença. Depois de
meses, a Universidade de Ox-
ford,do Reino Unido, anunciou
um estudo comprovando a eficá-
cia do corticóide dexametasona
na redução de mortes pela Covid-
19. O remédio reduziu um terço
das mortes entre os pacientes
graves que precisam de respira-
dores. Outro dado aponta redu-
ção de mortes de um quinto entre
os pacientes que precisam de
oxigênio.

Além de ser um medicamento
existente, já utilizado para outras
doença, também é considerado
barato. A notícia foi bem recebi-

da pelas autoridades de saúde e
oferece uma nova esperança pa-
ra os contaminados pelo vírus.
Com a eficácia comprovada, a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) pediu um aumento na
produção da dexametasona. Por
ser um medicamento usado des-
de a década de 1960, e estar na
lista de remédios essenciais da
OMS desde 1977, ele está fora de
patente e disponível em todo o
mundo. Após o anúncio, o Servi-
ço Nacional de Saúde do Reino
Unido (NHS) começou a utilizar
a medicação no tratamento de
pacientes graves de Covid-19.
Após o anúncio dos resultados
do estudo, a Sociedade Brasileira
de Infectologia também emitiu
nota, recomendando o uso da
medicação em pacientes com
Covid-19 intubados ou com uso
de oxigênio.

COMO FUNCIONA A DEXAMETASONA
A dexametasona é um corticói-

de, uma medicação imunomodu-
ladora. “Ou seja, ela faz uma alte-
ração no sistema imunológico do
paciente que usa”, explica o médi-
co cardiologista Guilherme Vogt,
que atende pacientes com Covid-
19 no Hospital Ouro Branco, em
Teutônia. Segundo o médico, a
medicação já era usada há muito
tempo para tratar pneumonias
graves. “Quando a pneumonia sai

do controle, do ponto de vista
infeccioso, ela vira uma reação
inflamatória do corpo. Ou seja,
uma inflamação pulmonar muito
grave. Que é o que causa a pior
parte do Coronavírus, por exem-
plo”, destaca.

USO SÓ COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA
O médico esclarece que o Co-

ronavírus tem duas fases bem
definidas. A primeira é a fase de
replicação viral e a fase dois é a de
reação inflamatória. A dexameta-
sona só deve ser usada nesta se-
gunda etapa da doença. Portanto,
a automedicação e seu uso de
forma preventiva pode ser, na
verdade, um risco. “Porque se
formos usar nos pacientes da fase
1, a gente pode piorar a infecção.
Por isso, ela não deve ser usada

sem a devida recomendação
médica”, alerta.

Ele explica que a dexametaso-
na reduz a resposta imunológica
do paciente, já que nos pacientes
da fase 2 não há mais a replicação
ativa do vírus e há só inflamação,
por isso a medicação só pode ser
usada nesta fase. “Nesta fase sim,
o estudo preliminar, que é bem
montado e bem feito, ao contrário
de outros estudos que temos so-
bre Covid até agora, mostrou uma

redução importante da mortalida-
de e da intubação de pacientes
com uso de oxigênio, ou seja, em
pacientes na fase 2”, reforça.

Segundo ele, o remédio já vem
sendo usado há algum tempo nos
hospitais da região para pneumo-
nia grave. “Quando o paciente
entra na pneumonia grave a gente
já estava usando, até mesmo antes
desse estudo, porque já é muito
difundido entre os médicos a uti-
lização desse remédio”, destaca.

 Dexametasona já era um
 medicamento conhecido e

 considerado barato

PALOMA GRIESANG
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COLUNA da redação

Expo Retomada
é anunciada para agosto

Um evento modelo, com aplicação de todos os
protocolos de segurança e foco na geração de ne-
gócios para empresas e entidades dos setores de
Eventos e Turismo pós-quarentena. Esta é a pro-
posta da Expo Retomada 2020, que está marcada
para os dias 11 e 12 de agosto, em São Paulo, com
apoio e engajamento das principais instituições
ligadas à indústria. São profissionais e entidades
de eventos e turismo promovendo a iniciativa.

Com o São Paulo Expo (GL Events) como pa-
trocinador e anfitrião, a Expo Retomada está pla-
nejada para ser um marco na retomada dos
eventos de negócios no Brasil. Além da prática de
todos os protocolos de segurança, da montagem à
realização, a organização do evento pretende con-
solidar, em um manual, todos os processos e reco-
mendações que o exercício prático irá gerar,
contemplando toda a cadeia produtiva do setor.

1

Cronograma das missas
de julho de 2020

• 01/07 (quarta-feira) – 19h Missa na Matriz
em Canabarro
• 03/07 (sexta-feira) – 15h Missa do Aposto-
lado da Oração na Matriz em Canabarro
• 04/07 (sábado)  – 18h30min Missa na Ma-
triz em Canabarro
• 05/07 (domingo)  – 8h Missa na Matriz em
Canabarro
• 08/07 (quarta-feira)  – 19h Missa na Ma-
triz em Canabarro
• 11/07 (sábado) – 16h30min Missa na Co-
munidade do Alesgut; 18h30min Missa na Ma-
triz em Canabarro
• 12/07 (domingo) – 8h Missa na Matriz em
Canabarro; 9h30min Missa na comunidade de
Teutônia;
• 15/07 (quarta-feira)  – 19h Missa na Ma-
triz em Canabarro
• 18/07 (sábado) – 16h30min Missa na Co-
munidade de Languiru; 18h30min Missa na
Matriz em Canabarro;
• 19/07 (domingo) – 8h Missa na Matriz em
Canabarro;
• 22/07 (quarta-feira)  – 19h Missa na Ma-
triz em Canabarro
• 25/07 (sábado) – 16h30min Missa na Co-
munidade da Vila Popular; 18h30min Missa
na Matriz em Canabarro
• 26/07 (domingo) – 8h Missa na Matriz em
Canabarro; 9h30min Missa na comunidade de
Posses;
• 29/07 (quarta-feira)  – 19h Missa na Ma-
triz em Canabarro

Orientações para a
participação das missas

• Limite de pessoas na igreja será de 30% do
PPCI (30% da capacidade de pessoas senta-
das);
• Não será feito agendamento prévio para
participar da missa, porém haverá por parte
da diretoria um cuidado e orientação para
que não seja ultrapassado o número máximo
de fiéis permitido, pedimos  assim a com-
preensão da comunidade caso não haja mais
lugares numa determinada celebração;
• Coordenações das comunidades irão des-
tacar os bancos e os lugares a serem ocupa-
dos;
• Todos devem usar máscaras, haverá más-
caras à disposição nas igrejas no valor de R$
2,00;
• Haverá álcool gel disponível em todos os
acessos da igreja;
• Antes e após a missa será feita higieniza-
ção geral na igreja com água sanitária ou ou-
tros produtos indicados para essa função;
• Fica a encargo de cada pessoa avaliar sua
participação na missa sobretudo aqueles
que fazem parte do grupo de risco.

FP DIGITAL Baixe o app e leia a
FP DigitalTodas as nossas plataformas

em um único lugar

schustereduardo@yahoo.com.br

Entrega adiada
A chuva desta quinta-feira (25/06) pela ma-

nhã motivou o adiamento da entrega da obra de
revitalização da Praça do Bairro Canabarro, junto
à Comunidade Evangélica Redentor. Inicialmente,
o ato foi transferido para sexta-feira (ontem), to-
davia ao longo da tarde de quinta-feira houve a
remarcação do ato de entrega para a próxima se-
gunda-feira (29/06) às 15h30.

A praça, uma das mais antigas de Teutônia
(construída nos anos 1950), está localizada na es-
quina das ruas Carlos Arnt e Evaldo Schaeffer. O
nome original da praça - Pastor Hugo Erich Wi-
lhelm Ziebarth - era desconhecido por muitas pes-
soas e veio à tona durante a revitalização,
inclusive quando se tomou conhecimento de uma
lei municipal de 1991 que denomina a praça.

Ziebarth nasceu em 02/10/1902 em Berlim
(Alemanha) e faleceu em 21/11/1979 em Grama-
do, mas sendo enterrado no cemitério Redentor,
ao lado da Praça. Ele foi o pastor responsável por
várias comunidades evangélicas de Confissão Lu-
terana de Teutônia e de municípios vizinhos entre
1930 e 1965.

2

Atenção às prefeituras!
Uma tentativa de golpe na Prefeitura de Dom

Pedrito serve de alerta para outros municípios
no Estado. A tentativa de golpe ocorreu na terça-
feira (23/06), quando um suposto funcionário do
Banrisul ligou para a prefeitura e disse que pre-
cisava realizar uma atualização no sistema. Ele
orientou os funcionários da tesouraria a entrar
em um site que era idêntico ao site oficial do
banco. No entanto, uma das servidoras percebeu
que algumas telas eram semelhantes às de trans-
ferências. Em outro computador, ela conferiu a
conta do Município e verificou que os golpistas já
tinham iniciado transferências que somavam R$
500 mil. Ela conseguiu entrar em contato com o
Banrisul que reverteu as operações e confirmou
ser um golpe. O Banrisul alerta que não faz a soli-
citação para atualização de mecanismos de segu-
rança, testes ou outras verificações por telefone,
e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer outro meio
de comunicação.

4

Golpe do sequestro
Os golpes online ganharam força durante a

pandemia, e os golpes por telefone também não
pararam. Nesta quarta-feira (25/06), a recepção
do Grupo Popular recebeu a ligação do que pare-
cia ser uma jovem chorando, dizendo, “mãe, me
ajuda, aconteceu uma coisa”. Ciente de como fun-
ciona o golpe, a recepcionista respondeu que não
era sua mãe, e de imediato, os estelionatários des-
ligaram o telefone. Não são poucas as pessoas,
principalmente idosos, que acreditam em um su-
posto sequestro e realizam depósitos em dinheiro
na conta dos criminosos. Fique atento, não faça
depósitos, peça ajuda e sempre que possível acio-
ne a polícia.

3 Câmara será inaugurada
A espera, finalmente, acabou. A partir da

próxima semana, a Câmara de Vereadores de
Teutônia passa a utilizar seu novo prédio. Na
terça-feira (30/06), ocorre a primeira sessão na
casa nova, a partir das 11h30. Antes, às 10h30, o
presidente da Câmara, Cleudori Paniz, apresenta-
rá as novas instalações à imprensa. Devido à pan-
demia do novo Coronavírus, não ocorrerá
cerimônia de inauguração. Mas, a partir de julho,
a comunidade pode agendar visitas para conhe-
cer o novo espaço. A obra chega à conclusão, e
começa a ser utilizada, 13 anos após seu pontapé
inicial (2007) e 11 anos após a apresentação do
projeto (2009).

5

CRÉDITO: ÉDSON LUÍS SCHAEFFER / DIVULGAÇÃO
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REGIÃO          USUÁRIOS ATENTOS

Golpes online se diversificam
durante pandemia

JÚLIA CAROLINE GEIB

E stelionatários da
região e do mundo
não entraram em
quarentena duran-

te a pandemia de Coronaví-
rus. Conforme o advogado e
empresário Daniel Tohan,
além dos antigos golpes, po-
de ser observada uma maior
variedade de táticas usadas
pelos criminosos. Por isso, é
importante que a comunida-
de esteja atenta durante
compras online e, inclusive,
ao se relacionar com pessoas
via internet.

Um dos novos golpes cita-
dos por Tohan é recente e
aconteceu em Teutônia. Uma
pessoa foi até ele pedir ajuda
para criar uma conta de e-
mail, pois precisaria receber
informações de uma pessoa
de outro país, com a qual
começou a se relacionar.
Conforme relatado pela víti-
ma, a pessoa disse que o país
de origem passa por proble-
mas e não quer manter seu
dinheiro lá, e por isso, pede
para depositar R$ 1 milhão
na conta da vítima.

O golpista solicitou os da-
dos pessoais da vítima e dis-
se que, posteriormente, ela
poderia ficar com 40% do
valor. “Na mesma hora, ex-
plicamos que se trata de um
golpe”, conta o advogado. A
tática é, no momento em que
aconteceria o depósito do
valor, inventar algum pro-
blema e pedir para que a
vítima deposite certo valor
inicialmente para cobrir ta-
xas bancárias.

CARRO
FANTASMA

Outro golpe novo é
usar a pandemia para ale-
gar que não é possível ver
os produtos que estão à
venda. Conforme Tohan,
há leilões de carros na
internet, em que os este-
lionatários alegam que a
compra só pode ser feita
via site devido às medi-
das de isolamento. Assim,
a vítima dá um lance e na
hora de buscar, não há
carro. “Em época de pan-
demia, tem muita descul-
pa de que não pode ver o
produto”, alerta ele.

APLICATIVOS DE BANCOS E SITES FALSOS
Muitas pessoas temem a

movimentação de dinheiro
em aplicativos de bancos, mas
conforme Tohan, eles costu-
mam ser muito seguros, posto
que é investida muita tecno-
logia em segurança de dados,
inclusive porque o banco po-
de ser responsabilizado por
lei caso um hacker consiga
acessar alguma conta. Assim,
o estelionatário age por meio
de sites falsos, criados de for-
ma semelhante a lojas já co-
nhecidas e apresentando
boas promoções que apare-
cem, inclusive, nas propagan-
das do Facebook. “Aí a pessoa

tenta comprar um produto,
insere suas informações, e o
estelionatário, de posse des-
ses dados, pode fazer várias
compras”, relata Tohan.

Ele afirma que, sempre
que o usuário for realizar
compras em algum site, é pre-
ciso verificar a idoneidade
dele. “Na hora de fazer o ca-
dastro, insere o código verifi-
cador (do cartão) errado na
primeira vez e faz a compra.
Se der errado, você faz de
novo e insere a senha corre-
ta”, explica. Segundo ele, se o
cadastro for aceito, é porque
o site é fake.

FACEAPP
Um aplicativo viralizou nas

redes sociais neste mês, o Fa-
ceApp. Ele permite que o usuá-
rio coloque suas fotos e realiza
uma transformação facial para
ver como a pessoa ficaria se
fosse do gênero contrário, mais
nova, mais velha e outros. Após
viralizado, circularam informa-
ções de que o aplicativo rouba
informações dos usuários, mas
conforme Tohan, não há moti-
vo para tanta preocupação.

Segundo ele, muitos aplica-
tivos realmente pegam infor-

mações dos usuários, mas elas
são mais referentes ao modo
de consumo e estilo de com-
pra, “que são informações va-
liosas para o comércio global,
pois são algoritmos que con-
seguem identificar que tu fi-
cou dez segundos a mais
vendo um tipo de vídeo e iden-
tificam que tu mostrou inte-
resse naquele produto”.
Assim, esses produtos relacio-
nados começam a aparecer em
anúncios de diversos sites e
aplicativos. “A inteligência ar-

tificial está muito apurada”,
comenta ele.

Sobre isso, Tohan também
explica que são poucos apli-
cativos que chegam até as
plataformas como a Google
Play ou App Store. “Eles pas-
sam por certa triagem para
estarem disponíveis, pois não
vão permitir que qualquer
tipo de aplicativo espião, que
danifique o celular ou faça
estragos na conta da pessoa,
chegue lá tão facilmente”,
complementa.

DANIEL TOHAN
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PASSO 4

PASSO 6

PROTEÇÃO
NO WHATSAPP

Muitos golpes, atualmente,
envolvem a posse do WhatsApp
da vítima, e geralmente, ela
mesma autoriza, sem saber.
“Em suma, eles querem um
código que o WhatsApp envia
para a pessoa, e a pessoa forne-
ce esse código para o esteliona-
tário. Com esse código, ele
conseguia baixar o WhatsApp
para o seu celular”, conta To-
han. Isso pode acontecer de
várias formas, como inventan-
do uma possível atualização do
aplicativo e solicitando dados.
Em posse da conta alheia, o
estelionatário contata amigos
da vítima e inventa razões para
pedir dinheiro.

Há uma proteção que o
próprio aplicativo fornece, que
é a Confirmação em Duas Eta-
pas. Basta entrar no aplicativo,
ir em “conta” e acessar o item
“Confirmação em duas eta-
pas”. Ele pede uma senha de
seis dígitos que é solicitada de
tempos em tempos, inclusive,
sempre que esse número de
WhatsApp for acessado em
outro aparelho. Assim, mesmo
que outra pessoa consiga o
código, ela deverá ter a senha
para conseguir usar a conta.
Como qualquer outra senha,
ela não pode ser esquecida.

FOTOS ÍNTIMAS
Um golpe já conhecido é

quando um homem começa a
se relacionar online com uma
mulher, e é encorajado por ela
a trocar nudes (fotos íntimas).
A mulher costuma enviar pri-
meiro (fotos falsas) para enco-
rajar, e após ele mandar fotos
dele, o perfil muda, e apare-
cem fotos de uma adolescente.
“A vítima é surpreendida pelo
que seria o pai da adolescente,
que realiza ameaças” e chega
a pedir dinheiro.

“Já tive um caso parecido
e eu orientei a vítima a ir na
delegacia. Depois, encaminhei
o boletim no Whats App do
estelionatário, e neste mo-
mento, a foto desapareceu, o
número não recebia mensa-
gens e a conta foi excluída”,
relata Tohan. Segundo ele,
jamais deve-se depositar di-
nheiro. Esses golpes se propa-
gam porque a vítima costuma
não denunciar por não querer
sua intimidade exposta.

PASSO 3

Usuário
Status

PASSO 2

PASSO 1

PASSO 5

No final da página,
clique em ativar

Insira o PIN e
clique em avançar

COMO ATIVAR
A PROTEÇÃO

Golpes vão desde compras online até perfis falsos

JÚLIA CAROLINE GEIB / ARQUIVO FP
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Câmara autoriza cessão
de veículo aos bombeiros

POÇO DAS ANTAS          NOVA AMBULÂNCIA

Pedido de Alevinos
A Secretaria de Agricultura informa que estão

abertos os pedidos de alevinos. As variedades
disponíveis para encomenda são carpa capim,
carpa húngara, carpa cabeça grande, carpa prate-
ada, trairão, cat fish, tilápia e jundiá. Os pedidos
devem ser feitos junto à Secretaria até 28 de
agosto de 2020. A entrega está prevista para
setembro de 2020.

Enfrentamento à COVID-19
A Administração Municipal de Poço das An-

tas, através do Comitê Gestor de Enfrentamento
à Covid-19 reforça a necessidade de que todos
sigam rigorosamente as regras determinadas na
legislação. Entende o Comitê Gestor que as
próximas semanas serão determinante para
prevenir e impedir o avanço do Coronavirus.
Destaca a importância da conscientização de
todos para conter os avanços. Medida importan-
tes: Uso de máscara obrigatório; Lave as mãos
ou utilizar o álcool em gel com frequência, além
de evitar tocar os olhos, nariz ou boca;  Manter
uma distância mínima de 1,5 metro a 2 metros
de outras pessoas; Sair de casa somente quando
for essencial, e evitar aglomerações desneces-
sárias. Faça sua parte. Cuide de você e do
próximo! Disque denúncia: 0800-6450644, e-
mail: ouvidoria16crs@saude.rs.gob.br.

NOTÍCIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL

DE POÇO DAS ANTAS

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

teve sessão ordinária na noite desta segunda-
feira (22/06). Desta vez, a sessão voltou a ocorrer
de forma virtual. As sessões virtuais estão permi-
tidas quando for necessário. Em pauta, cinco
projetos de lei do Executivo. Todos foram apro-
vados por unanimidade. Confira as pautas que
deram entrada na pauta de votação:

Projeto de Lei 029/2020, de autoria do Exe-
cutivo, autoriza a concessão de uso de um
veículo adaptado como ambulância ao Corpo de
Bombeiros Voluntários de Teutônia.

Projeto de Lei 033/2020, de autoria do Exe-
cutivo, autoriza Crédito Adicional Extraordinário
no valor de R$ 5.000,00 com inclusão de meta
no PPA, LDO e Orçamento vigente, para alocar
despesas com enfrentamento do Coronavírus
(Covid-19), com recursos do excesso de arreca-
dação.

Projeto de Lei 034/2020, de autoria do Exe-
cutivo, autoriza abrir Crédito Adicional Suplemen-
tar no valor de R$ 49.500,00 com recursos do
superávit financeiro e da anulação parcial de
rubricas orçamentárias. O valor é para suplemen-
tar dotações de projetos em andamento, que
sofreram alterações e necessitam de complemen-
tação financeira.

Projeto de Lei 035/2020, de autoria do Exe-
cutivo, autoriza a aquisição de imóvel com a
finalidade de construção de infraestrutura educa-
cional, mediante desapropriação amigável. O
imóvel a ser adquirido se destinará para a cons-
trução de infraestrutura na Emef Leo Pedro
Schneider, sendo que inicialmente na ampliação
do pátio.

Projeto de Lei 036/2020, de autoria do Execu-
tivo, Autoriza a receber em forma de doação, uma
área de terras para uso de via pública, para
ampliação da Rua Pedro Osvaldo Mueller.

A próxima sessão ordinária está marcada para
o dia 06 de julho. Até lá, deve-se definir se ocorre
de forma virtual ou presencial, e se ainda sem
presença de público.

NOTÍCIAS DA CÂMARA
DE VEREADORES

DE POÇO DAS ANTAS

PALOMA GRIESANG

E m sessão a ordinária
nesta segunda-feira
(22/06), a Câmara de
Vereadores de Poço das

Antas autorizou a cedência de
uma ambulância do Município ao
Corpo de Bombeiros Voluntários
de Teutônia. Trata-se de um veí-
culo Montana LS2, marca Che-
vrolet, ano/modelo 2019/2020,
adaptado como ambulância tipo
“A”. O veículo vai substituir o
repasse mensal de R$ 1,5 mil
reais à corporação.

A proposta em substituir o
repasse mensal, pela cedência do
veículo, foi de iniciativa dos bom-
beiros, e vista de bons olhos pela
administração municipal, já que
o veículo não vem sendo utilizado
pela administração, pois possui
outros três veículos ambulâncias.
Após o término de vigência do
termo, o veículo deve retornar ao
Município em bom estado de con-
servação. Será de responsabilida-
de do Corpo de Bombeiros
Voluntários o abastecimento, ma-
nutenção, seguro e quaisquer res-

ponsabilidades penais em caso de
acidentes de trânsito.

Conforme justifica a administra-
ção no projeto, o objetivo de ceder
o veículo é proporcionar à corpora-
ção maior e melhor condições em
atender a comunidade de Poço das
Antas, priorizando o conforto dos
pacientes e socorristas durante o
transporte. Justifica ainda, que esta
parceria vai aliviar o caixa com a
economia do valor mensal de R$ 1,5
mil, e que, de qualquer forma, o
veículo está parado, sem ser utiliza-
do no pátio da Prefeitura.

Duas ruas recebem calçadas
OBRAS

FONTE: AI PREFEITURA DE POÇO DAS ANTAS

A administração municipal
de Poço das Antas intensificou
nos últimos dias os trabalhos de
construção de calçadas nas ruas
Carlos Kunzler e 25 de Julho.
Conforme o prefeito Ricardo
Luiz Flach, as obras visam, além
de embelezar a cidade, aumen-
tar a segurança dos pedestres,
principalmente os alunos do
Centro Municipal de Educação
Infantil, que transitam no local
diariamente.

 Calçadas visam aumentar
 segurança dos pedestres

DIVULGAÇÃO

Amvat busca agilizar liberação de emendas para obras
VALE DO TAQUARI          RECURSOS FEDERAIS

FONTE: AI AMVAT

Prefeitos, secretários munici-
pais e assessores das prefeituras da
região participaram, na terça-feira
(23/06), de uma videoconferência
com a Caixa Econômica Federal. A
reunião foi solicitada pelo presi-
dente da Associação dos Municípios
do Vale do Taquari (Amvat), prefei-
to de Imigrante Celso Kaplan, e teve
a participação de Iuri Jadovski, da
Gerência de Desenvolvimento Ur-
bano (Gidur) de Porto Alegre.

Na ocasião foi tratado a respei-
to do andamento dos processos de
liberação de emendas que aguar-
dam análise da instituição. Confor-
me o presidente da Amvat, a
preocupação é a proximidade do
período eleitoral. “Muitos projetos
precisam ter o início de suas obras
para poderem ter desembolso de

valores. Isso precisa ocorrer antes
do dia 4 de julho e ainda temos
vários municípios com problemas,
em que a Caixa Econômica Federal
está em atraso na liberação de
projetos”, enfatizou.

Para o presidente, o prazo de
4 de julho pode ser alterado, caso
as eleições sejam realmente adia-
das. “Se a data mudar, talvez se
tenha um prazo maior, de um mês
ou um mês e meio, mas não pode-
mos contar com isso”, acredita.

Por isso, o objetivo da reunião
foi unir esforços. “Os municípios
travam uma luta muito grande
para conseguir recursos e podem
perder verbas em razão do perí-
odo eleitoral”, destacou Kaplan.
A preocupação é de que, por força
da legislação, obras importantes
para os municípios, cujos proje-

tos estão em andamento, sejam
inviabilizadas. “Os municípios e
a população não podem ser pena-
lizados”, observou o prefeito de
Arroio do Meio, Klaus Schnack.

Jadovski afirmou que a Caixa
Econômica Federal quer prestar
o melhor serviço possível à soci-
edade. “O cumprimento dos pra-
zos é um dos primeiros passos”,
acrescentou.

Para Kaplan, tanto no seu mu-
nicípio, Imigrante, quanto nas
demais cidades da região, exis-
tem obras no aguardo da libera-
ção de emendas. “Eu tenho aqui
uma obra de asfalto em análise
na Caixa. Ela precisa ter início,
não podemos perder recursos tão
importantes para o desenvolvi-
mento do Vale do Taquari”, refor-
ça o presidente da Amvat.
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WESTFÁLIA          RESTRIÇÕES E PROTEÇÃO

Rei dos Idosos comenta
enfrentamento à pandemia

NOTÍCIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL

DE WESTFÁLIA

Lona, cortina e sombrite
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

comunica que está aberto até a próxima terça-feira
(30/06), 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
Está retomada a vacinação de rotina na Unidade

Básica de Saúde de Westfália. A mesma acontece
de segunda a sexta-feira, das 13 horas às 16h30-
min, período em que não é aplicada a vacina contra
a gripe.

Vacina contra a gripe
Pessoas que integram todos os grupos prioritá-

rios da Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza (gripe) podem se vacinar até o dia 30 de
junho. São eles: pessoas idosas (60 anos ou mais),
trabalhadores da saúde, profissionais das forças de
segurança e salvamento, pessoas com doenças
crônicas ou condições clínicas especiais, caminho-
neiros, profissionais de transporte coletivo (motoris-
tas e cobradores), portuários, povos indígenas,
funcionários do sistema prisional, pessoas com
deficiência, crianças de seis meses a menores de
seis anos, gestantes, mulheres no pós-parto (até
45 dias), professores e pessoas de 55 a 59 anos.
A imunização contra a gripe ocorre de segunda a
sexta-feira, somente pela manhã, das 8 às 11 horas.

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, azevém e trigo forrageiro). Para habili-
tar-se a receber o benefício, o produtor rural deve
se inscrever na Secretaria 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 informa-
ções na Secretaria de Agricultura ou pelo telefone
(51) 3762-4553.

JÚLIA CAROLINE GEIB

E m meados de março, as
restrições estabelecidas
para evitar o contágio
do Coronavírus ganha-

ram força no país. O objetivo foi
evitar que, em especial, idosos e
pessoas com comorbidades fos-
sem contagiadas. Isso porque
estas pessoas em especial pode-
riam ter seu quadro agravado
pela doença, saturando o sistema
de saúde – tal qual aconteceu em
outros países – e resultando em
óbitos.

“O idoso tem que ter em conta,
sempre, que é pra ele o que está
acontecendo hoje, todas as medi-
das implantadas e o prejuízo na
economia tem como principal
motivo proteger a nós, idosos”.
Essas são palavras do atual rei
dos idosos do município de West-
fália, Décio Schneider. Conforme
ele, felizmente, em Westfália, os
idosos logo perceberam isso e
levaram os cuidados muito a sé-
rio, inclusive os decretos.

Conforme Schneider, em con-
versas entre os representantes

dos idosos, chegou-se a três con-
clusões. Primeiro, todos estão
convictos de que a suspensão das
aglomerações por parte dos gru-
pos de idosos, em especial os
bailes, aconteceu no momento
certo, por mais que na comunida-
de, alguns digam que não havia
necessidade. “O decreto, que é
maior, veio logo em seguida”,
estabelecendo oficialmente as
suspensões.

Os representantes também
concluem que a retomada das
atividades dos grupos devem
acontecer apenas quando a situ-
ação estiver totalmente controla-
da. Por fim, também concluem
que a possibilidade de reabertura
parcial foi totalmente descartada,
em especial sobre bailes. “Não há
nenhuma possibilidade de viabi-
lizar algo nesse sentido”, enaltece
ele.

Em terceiro, o atual rei obser-
va que a falta de perspectiva
gera ansiedade e tristeza. “A gen-
te sente falta, fisicamente e psi-
cologicamente, dos bailes, das
confraternizações, missas, via-

gens, canto coral, mas sabemos
que temos que ter paciência”,
conta. Contudo, ele comenta que
a situação pode ser pior para
outras pessoas. “Quantas famí-
lias estão morando em casas
pequenas, com muitas pessoas,
e ainda tem que ouvir para man-
ter a distância? Quantos não têm
nem casa? Quantos perderam o
emprego? Quantas empresas es-
tão com dificuldades?”, argu-
menta.

Uma preocupação que per-
meia Schneider são os diferentes
discursos que vêm das autorida-
des. “Enquanto os especialistas
da saúde orientam para se preca-
ver, adotar sistemas de higiene
cuidar com as aglomerações, ao
mesmo tempo, temos contradi-
ções de autoridades máximas,
como o presidente da república”,
explica. “Nós evitamos o abraço,
usamos a máscara, e como fica-
mos diante dos nossos filhos e
netos, que nem abraçamos mais,
quando eles veem o presidente,
assessores e ministros fazendo o
contrário?”, questiona ele.

 Décio Schneider

ACESSIBILIDADE PARA A COMUNIDADE

DIVULGAÇÃO

Escritório Municipal da Emater atende em novo espaço

FONTE: AI PREFEITURA DE WESTFÁLIA

Com o propósito de garantir
melhor acessibilidade à comuni-
dade, a Emater/RS-Ascar está
localizada em novo espaço no
Município de Westfália. Agora, a
população é atendida ao lado
direito da entrada da Prefeitura,
na sala onde antes localizava-se
o Banrisul, evitando que os mu-
nícipes necessitem subir a esca-
daria.

Neste momento, em razão da
pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19), os atendimentos pre-
senciais acontecem somente por
meio de agendamento prévio. Es-
te agendamento pode ser feito
diretamente na Emater/RS-Ascar,
pelo telefone (51) 3762-4705.

Em Westfália, o atendimento
é realizado pelo extensionista
rural Marcelo Müller e pela ex-
tensionista rural social Carolina
Lautert Bellini. Conforme eles, a
nova sala facilita o acesso aos
produtores rurais. “O novo espa-

ço oferece uma melhor acessibi-
lidade à comunidade westfaliana.
É um bom espaço para que pos-
samos seguir atendendo os agri-
cultores com atenção e excelên-
cia”, apontam.

A Emater/RS-Ascar tem como
missão promover o desenvolvi-
mento rural sustentável através

da prestação de serviços de assis-
tência técnica, extensão rural e
social, classificação e certificação,
em benefício da sociedade do Rio
Grande do Sul. Em Westfália, o
escritório municipal atende de
segunda a sexta-feira, das 07h30-
min às 11h30min e das 13 às 17
horas.

 Carolina e Marcelo fazem os atendimentos à
 comunidade westfaliana

PALOMA DRIEMEYER VALANDRO / DIVULGAÇÃO
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Todas as
nossas
plataformas
em um
único lugar

FAZENDA VILANOVA          SETOR PRIMÁRIO

Cinco investimentos vão gerar em torno de
R$ 1 milhão por ano no orçamento do município

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESINSETIZAÇÃO – A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social comunica que no dia

03 de julho de 2020 (sexta-feira) os atendimentos ao público serão até as 15h. Será realizado a
desinsetização no Posto de Saúde da Sede e no prédio da Secretária da Saúde, com o objetivo de
colaborar com a saúde da população e combater pragas.

NUTRICIONISTA – A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social informa que nas
quartas-feiras a nutricionista atenderá no Prédio da Secretaria da Saúde e os atendimentos deverão
ser agendados pelo telefone (54) 3435-5387 ou (54) 3435-5389.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MUDAS FRUTÍFERAS – Informamos que estão abertos os pedidos aos interessados em adquirir

mudas frutíferas e ornamentais. Os pedidos deverão ser feitos na Secretaria Municipal da Agricultura
até dia 03 de julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA
NOTA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE BOA VISTA DO SUL – Todas as famílias

interessadas em matricular seus filhos na EMEI – Sementinhas Do Bem (CRECHE) com idade entre 4
meses a 3 anos, devem comparecer na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto para atualizarem
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 dia 30 de setembro. As inscrições
podem ser feitas no site https://www.alistamento.eb.mil.br/.

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 comprovante de residência.

Todos jovens que se alistaram online deverão entrar em contato com a Junta de Servic¸o Militar
para agendamento de datas e outras comunicações de seu interesse.

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 estabeleci-
mento de ensino, tirar carteira de trabalho, ingressar no serviço público ou mesmo na iniciativa privada.

Quaisquer dúvidas entrar em contato pelo telefone (54) 3435-5366.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
COMUNICADO - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Boa Vista do Sul, tendo

em vista a suspenção das aulas presenciais, comunica aos senhores pais ou responsáveis pelos alunos
da EMEF Duque de Caxias, que na próxima quarta-feira, dia 01/07/2020, deverão passar na escola
para devolverem as atividades da quinta etapa e retirarem a sexta etapa de atividades pedagógicas
não presenciais que serão realizadas durante o perı́odo de suspenção de aulas. A EMEF Duque de
Caxias estará aberta para atendimento no turno da manhã das 8h às 11h30min e no turno da tarde das
13h às 17h. Na EMEF Daltro Filho a devolução das atividades da quinta etapa e a retirada da sexta
etapa de atividades pedagógicas não presenciais que serão realizadas durante o perı́odo de suspenção
de aulas, acontecerá na próxima terça-feira, dia 30/06/2020, no turno da manhã das 8h às 10h. Dúvidas
poderão ser esclarecidas pelos fones: (54) 3435-5162 (EMEF Duque de Caxias) ou (54) 3435-5360
(Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto). Contamos com a colaboração e lembramos a todos que
é obrigatório o uso de máscaras.

LUCIANA BRUNE

N o setor primário, o município de Fazenda
Vilanova está com vários investimentos
em evolução. O prefeito José Luiz Cenci
destaca que a partir do programa que

auxilia os empreendedores com terraplenagens é
possível acompanhar estes dados. “Eu sempre defen-
do que temos que falar de coisas boas e levar boas
notícias para as pessoas. Felizmente, podemos come-
morar e temos boas notícias para divulgar. É muito
bom, num momento tão complicado para toda eco-
nomia, podermos falar de investimentos”, ressalta.

Cenci cita vários empreendimentos que recebe-
ram incentivo do poder público com serviço de
terraplenagem:

- investimento para criação de 5 mil suínos
concluído, que deve iniciar a produção em breve;

- construção em fase final para 100 mil frangos
de corte, que também devem começar a produzir
daqui a aproximadamente 30 dias;

- construção já iniciou para investimento para
criação de 100 mil galinhas poedeiras na Granja
Farias;

- investimento para produzir leite, com capaci-
dade para 160 vacas;

- iniciando os trabalhos em mais uma obra, que
terá a capacidade para 3 mil suínos.

O prefeito explica que além da preparação do
terreno destas obras, ainda, quando começarem a
produzir, estes empreendedores receberão um
valor de incentivo por metro quadrado de constru-
ção. Cenci enxerga a agricultura e agronegócio
como a salvação neste momento. Um setor que não
parou de trabalhar durante a pandemia e que, no
caso de Fazenda Vilanova, representa quase 70%
do retorno do município. “O Brasil precisa saber
explorar este momento forte do seu agro, para que
realmente nosso produtor possa uma vez ganhar
dinheiro”, destacou.

O retorno destes investimentos não é imediato
na economia. Entretanto, Cenci já explica que após
dois anos Fazenda Vilanova começará a colher os
resultados em seu orçamento municipal. A partir
das projeções de produção, a estimativa é de que
estes cinco novos empreendimentos devem retor-
nar em torno de R$ 1 milhão por ano no orçamento
municipal. “Isso é extremamente importante, por-
que os municípios precisam aumentar suas recei-
tas, para poder garantir a qualidade dos serviços
de saúde, educação e outros à população. Precisa-
mos gerar riqueza”, enfatiza. Cenci também refor-
ça a necessidade de os prefeitos fazerem gestão,
visto que os recursos vão escassear. “Se as empre-
sas não faturam, o município não tem arrecada-
ção”, alertou.

JOSÉ LUIZ CENCI

MAIS INVESTIMENTOS
O prefeito também lembrou da obra do condo-

mínio residencial Sunday Village Care, que está
projetada para o município e vai agregar futura-
mente na economia local. Informou que atrasou um
pouco o início dos trabalhos em função das próprias
questões da pandemia, mas que já começou a
terraplanagem e em breve vai iniciar o cercamento
da área, para posterior início dos trabalhos da obra
física. O investimento previsto é de R$ 40 milhões.
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Devido à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura prorrogou para o
final deste mês o prazo do pagamento das taxas de vistorias e fiscalização,
validade de alvarás de localização e sanitário. Em março deste ano também
foi  do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), com descontos variados de .

 Munícipes que já retiraram as guias com vencimento até , e
não realizaram a quitação em rede bancária, devem retornar ao Centro
Administrativo para fazer uma nova guia atualizada. Vale lembrar que os
valores com descontos não sofreram reajustes neste período.

Manhã: 7h30min às 12 horas

Tarde : 13h30min às 17 horas

Obs.: Sextas-feiras à tarde atendimento ao público até às 16 horas.
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IMIGRANTE          CÂMARA

Vereadores aprovam quatro projetos de lei
LUCIANA BRUNE

E m sessão ordinária,
realizada na terça-
feira (23/06), os ve-
readores de Imi-

grante votaram e aprovaram
quatro projetos de lei encami-
nhados pelo Executivo.

O Projeto de Lei nº 16 pror-
roga a vigência do contrato de
regime temporário que auto-
rizou a contratação de um
agente de saúde, estendendo
até 31 de dezembro deste ano.
A necessidade decorre do fato
da Prefeitura ter precisado

cancelar o concurso público
em função da pandemia.

O Projeto de Lei nº 17
propõe alteração do valor do
subsídio dados aos produto-
res rurais através do Pacote
Troca Troca de Sementes de
Milho, alterando de R$ 55,20
para R$ 64,00 de incentivo
por saca de 20 kg de semente.
A medida é possível devido
aos danos provocados pela
estiagem e reconhecimento
da situação de emergência no
Município. Com o projeto se-
rão beneficiados 117 produ-

tores, que adquiriram 280
sacas de sementes, implican-
do num valor total de investi-
mento de R$ 2.464,00.

O Projeto de Lei nº 18 dá
continuidade à contratação
temporária, em 40 horas se-
manais, de farmacêutica para
atuar na função de colabora-
dora que pediu afastamento
após licença maternidade.

O Projeto de Lei nº 19 au-
toriza a contratação de um
servente, 40 horas semanas,
em regime temporário e de
interesse público. A necessida-
de ocorre em função de apo-
sentadoria da colaboradora
anteriormente na função.
Também, segundo o projeto,

considerando as necessidades
impostas pela pandemia, a
higienização não pode ficar
desassistida. O projeto prevê
o período de 6 meses, com
possibilidade de prorrogação
por igual período.

A sessão, presidida por Fa-
biano Acadrolli, teve a ausên-
cia da vereadora Jaquelini
Mildner, por motivo de doen-
ça. Os trabalhos foram realiza-
dos sem presença de público
e sem uso do espaço da tribu-
na. O próximo encontro será
dia 14 de julho, às 19 horas.FABIANO ACADROLLI
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Trecho do morro da
Boa Vista 37 entra na etapa final

LUCIANA BRUNE

O Município de Imigrante está com
obras de asfaltamentos em várias
frentes. Um dos trechos mais aguar-
dados pela comunidade é a subida do
morro da Boa Vista 37. Os trabalhos
na localidade iniciaram no dia 16 de
abril e seguem até o momento. Neste
local, a previsão era de terminar a
etapa do rachão nesta semana e nos
próximos dias colocar a camada de
brita e fazer a imprimação, para pos-
terior colocação da camada asfáltica.

Este trecho faz parte de um projeto
que envolve mais localidades, entre

elas a Linha Ernesto Alves, na Seca
Baixa, já concluída, além da Rua do
Moinho, e outras localidades do inte-
rior de Imigrante. As ações integram
o investimento global de mais de R$
2 milhões, aprovado pelo Legislativo,
obras aprovadas através do Finisa.

Segundo o prefeito Celso Kaplan,
nesta etapa final de colocação da ca-
mada asfáltica, a empresa prestadora
do serviço pretende atuar de forma
simultânea nas localidades de Boa
Vista 37, Linha Rosenthal, Linha Rex
e Linha Garibaldi, que também inte-
gram o projeto.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 Asfaltamento facilitará trânsito
 no trecho mais íngreme
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TEUTÔNIA          CASOS GRAVES NA REGIÃO

Médico afirma que a situação não está controlada
A comunidade precisa manter os cuidados de higiene e distanciamento social

DANIELA BARONI MARTINS

A ssim como os de-
mais municípios de
todo o estado e do
país, em Teutônia

houve uma organização para
receber os pacientes contami-
nados com a Covid-19. O Hos-
pital Ouro Branco passou a
realizar procedimentos espe-
cíficos para o tratamento des-
tes casos, que já somam mais
de 270 no Município, inclusive
com casos graves. Mesmo as-
sim, a comunidade tem afrou-
xado os cuidados que evitam
o contágio, o que preocupa os
profissionais de saúde.

O médico Humberto de
Alencar Oliveira da Costa, que
integra o Comitê Municipal de
enfrentamento a Covid-19,
explica que o Hospital Ouro
Branco tem um fluxo hospita-
lar bem organizado para rece-
ber estes pacientes. “Eles são
encaminhados para uma sala
de isolamento específica e
aguardam as avaliações do
médico. Este médico faz uma
segunda triagem e, depen-
dendo do caso, a pessoa é

internada ou encaminhada
novamente para a rede de
atendimento ”, comenta.

O hospital tem 18 leitos
para o tratamento do corona-
vírus, dos quais cinco esta-
vam ocupados nesta sexta-
feira. No município, são 270
casos confirmados, destes 59
pacientes precisaram ser in-
ternados. Neste grupo de 59,
oito tiveram agravamento da
doença, sendo que dois mor-
reram (não são moradores de
Teutônia) e seis foram trans-
feridos para outros hospitais.
Destes seis transferidos, dois
já retornaram da UTI e estão
em casa.  “Estamos obtendo
bastante sucesso dentro de
um tratamento hospital inte-
grado”, pondera ele.

Porém, o afrouxamento
dos cuidados pela comunida-
de tem preocupado os profis-
sionais da saúde. “O fluxo au-
mentou nos últimos dias e
deve aumentar ainda mais,
pois a queda nas temperatu-
ras faz com que comece a cir-
cular os outros vírus também,
havendo um incremento de

casos de doenças respirató-
rias”, destaca o médico. Deve
aumentar o número de servi-
ços e internações por outros
quadros gripais, além da ne-
cessidade de atendimentos
dos casos de coronavírus.

Ele comenta que as pesso-
as não estão respeitando as
regras de distanciamento e de
aglomerações. Isto de dá tam-
bém em função de 85% dos
casos serem assintomáticos e
15% ter algum agravamento.
“Não dá para entender este
comportamento das pessoas
que, em vez de se protege-
rem, parece que querem se
expor ao risco. Alguns comer-
ciantes estão sendo agredidos

verbalmente por estarem
cumprindo as regras de capa-
cidade, em vez de serem pa-
rabenizados”, pondera.

Ele ainda enfatiza que, em-
bora os números não sejam tão
negativos no município, a situ-
ação não está sob controle. O
vírus vem avançando sistema-
ticamente e, conforme o médi-
co, ainda ocorrerão muitos ca-
sos graves e óbitos. “Já temos
três pacientes em UTI em situ-
ação muito grave, que poderi-
am ser parentes de pessoas
próximas nossas. Vamos preci-
sar de muito apoio de toda a
comunidade”, acrescenta.

Segundo o profissional, os
casos graves demandam inter-
nação e um cuidado com muita
sobreposição de medicamen-
tos. “No último caso que atendi,
ele evoluiu tão agressivamente
que precisei transferir. Uma
pessoa jovem, abaixo dos 50
anos e que não tinha fator de
risco”, comenta. Por isso que o
profissional faz questão de res-
saltar que não existe um trata-
mento eficaz comprovado e
específico. Além disso, não há

uma vacina para a imunização
das pessoas.

Para os casos de interna-
ção, existe um protocolo espe-
cífico, em que são utilizados
todos os medicamentos reco-
mendados e, em alguns casos,
até mesmo a cloroquina. Em
nível ambulatorial, casos sem
internação, não há um consen-
so. Pois, não há recomendação
específica tanto do Ministério
da Saúde quanto da Secretaria
Estadual da Saúde. “A gente
acaba observando e interagin-
do com outros médicos e pes-
quisando o que está sendo
utilizado”, explica.

O afrouxamento dos cuida-
dos pela comunidade, inclusi-
ve, tem sido tema recorrente
nos encontros do Comitê, que
pensa em implementar algu-
mas medidas mais drásticas.
Há possibilidade de evitar
estacionamento de veículos
na Avenida Um Leste, por
exemplo. “As pessoas têm que
ter esta consciência de cuida-
do consigo e com o próximo”,
pontua o médico Humberto
da Costa.

LAJEADO          COVID-19

Protocolo de uso de medicamentos é apresentado a médicos da UPA

FONTE: AI PREFEITURA DE LAJEADO

Nesta quinta-feira (25/06),
o protocolo de uso de medica-
mentos contra a Covid-19 foi
apresentado pela Secretaria
da Saúde (Sesa) aos médicos
que atuam na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) de
Lajeado. No encontro, o titular
da Sesa, Cláudio Klein, e a

médica Sandra Helen Cabral
orientaram e informaram os
profissionais. O mesmo proto-
colo já foi apresentado aos
médicos da rede municipal de
saúde e está em vigor desde a
semana passada.

Elaborado por um grupo
de médicos de Lajeado e regi-
ão, que se basearam em estu-
dos científicos e experiências

exitosas de outros lugares,
como o Estado do Pará, o
protocolo consiste em um
documento que contém ori-
entações sobre a Covid-19,
sintomas, uso dos medica-
mentos em cada fase, exames
necessários, se for o caso,
entre outras. O documento
não obriga os médicos a ade-
rirem, ou seja, os médicos têm
liberdade para decidir ou não
pelo seu uso em conjunto com
o paciente, assim como os
pacientes podem optar por
não usar a medicação, se jul-
garem mais adequado.

A proposta do município
trata da utilização de um con-
junto de medicações no trata-
mento, que são disponibiliza-
dos gratuitamente na Farmá-
cia-Escola,  para serem utiliza-
dos nas fases iniciais da doença
(chamadas fase I e fase IIA). O
kit é composto por 4 medica-
mentos de uso específico para
a Covid-19 (cloroquina/hidro-

xicloroquina, azitromicina,
ivermectina e zinco), e também
fazem parte do protocolo medi-
camentos de apoio para o tra-
tamento de complicações,
quando for o caso.

O objetivo é contribuir para
prevenir a replicação viral na
fase inicial da doença, com o
intuito de evitar complicações
agudas, agravamento da doen-
ça e internação hospitalar.

Na prática, o uso é reco-
mendado para pacientes que
procurarem os serviços de
saúde da rede pública em
fase inicial da doença (até o
quinto dia após a contamina-
ção), com indicação para as
seguintes situações: pacien-
tes com mais de 60 anos e
sintomáticos, pacientes com
menos de 60 anos sintomáti-
cos com fatores de risco (car-
diopatas, diabéticos, obesos
e com doenças pulmonares
crônicas), e pacientes com
menos de 60 anos de idade,

sem comorbidades, mas com
sintomas iniciais que indi-
quem gravidade da doença
(decorrente de possível car-
ga viral elevada).

Para o paciente ter acesso
aos medicamentos, é necessá-
ria a prescrição médica com o
conhecimento e aprovação do
paciente devidamente esclare-
cido. O paciente assina um ter-
mo de ciência e consentimento
reconhecendo que não existe
garantia de resultados positi-
vos para a Covid-19 e que os
medicamentos hidroxicloro-
quina e cloroquina podem in-
clusive apresentar efeitos co-
laterais, que são alertados pelo
médico. Para a retirada do
medicamento na Farmácia-
escola, também é preciso a
assinatura de consentimento
do farmacêutico responsável.
Com este protocolo, a decisão
de uso é feita de forma autôno-
ma dentro da relação de confi-
ança entre médico e paciente.

PIETRA DARDE / DIVULGAÇÃO

Protocolo está em vigor desde a semana passada
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CURTAS DA SERRA

Feriado de São Pedro
será facultativo

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

A  Prefeitura de Garibaldi
publicou decreto na
terça-feira (23/06), tor-
nando facultativo o feri-

ado do padroeiro São Pedro, na
próxima segunda-feira (29/06). O
objetivo da medida é possibilitar
as atividades do comércio, servi-
ços e indústrias, considerando o
impacto econômico oriundo da
pandemia do coronavírus.

A alteração foi definida após
reunião com a Câmara de Indús-
tria e Comércio (CIC), Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) e Asso-
ciação de Pequenas e Médias
Empresas de Garibaldi (Apeme),
e tem o apoio da Paróquia São
Pedro. “Se por ventura a bandei-
ra vermelha retornar na próxima
semana, os estabelecimentos ga-
nham mais um dia para poder
trabalhar”, avalia o prefeito Anto-

nio Cettolin, que ainda incentiva
a população a fazer suas compras
no comércio local.

Os estabelecimentos que op-
tarem por trabalhar na data de-
verão obedecer ao disposto no
Modelo Estadual de Distancia-
mento Controlado, conforme
bandeira adotada na ocasião, sem
prejuízo da adoção de medidas
mais restritivas eventualmente
impostas pelo Município.

O feriado em homenagem ao
santo padroeiro de Garibaldi será
oportunidade para mais uma

ação de conscientização para evi-
tar a disseminação do coronaví-
rus. Na segunda-feira (29/06),

Dia de São Pedro, equipes da
Prefeitura estarão nos principais
acessos ao município, orientando
a comunidade, medindo sua tem-
peratura e entregando máscaras
a quem não possui.

“Esta é uma forma do municí-
pio fazer a sua parte para manter
baixos os números da região”,
afirma  o prefeito Antonio Cetto-
lin. A ação ocorrerá das 10h ao
meio-dia, na avenida Indepen-
dência, acesso norte e Bairro Al-
fândega.

Na segunda-feira não haverá
atendimento nas repartições pú-
blicas municipais, como o Centro
Administrativo Municipal e Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs).

DIA DE SÃO PEDRO TERÁ AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

Saúde conta com ambulância tipo A

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

A Prefeitura de Garibaldi rece-
beu nesta semana mais um veícu-
lo destinado à saúde. Uma
ambulância foi adquirida com
recursos do Ministério da Saúde
e terá uma destinação diferenci-
ada dos demais veículos para
transporte de pacientes.

“Esta ambulância é do tipo A e
será usada para simples remoção,
ou seja, para transportar pacien-
tes em alta hospitalar, atender a
eventos que exigem ambulância,
como jogos de futebol, rodeios,
campeonatos de ciclismo, entre
outros usos”, explica a secretária
municipal da Saúde, Simone Agos-
tini de Moraes.

Com este veículo, a Secretaria
da Saúde passa a contar com
cinco ambulâncias, duas grandes,
que passam a ser usadas para

transferências hospitalares e ca-
sos mais graves, e duas do Servi-
ço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU).

“Em época de pandemia, esta-
mos recebendo mais um veículo

equipado, com todas as condi-
ções necessárias para o atendi-
mento. Nosso município está
preparado e muito consciente de
sua realidade”, avalia o prefeito
Antonio Cettolin.

VALÉRIA LOCH / DIVULGAÇÃO

Ambulância será utilizada para alta hospitalar ou atender eventos

Ação de conscientização à Covid-19 será na Avenida Independência

PRISCILA PILLETTI / DIVULGAÇÃO

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

Alistamento Militar
prorrogado

Devido à pandemia do Covid 19, o prazo para
o Alistamento Militar 2020 foi prorrogado até
30 de setembro deste ano. Jovens do sexo mas-
culino que completam 18 anos até 31 de dezem-
bro de 2020 devem realizar o alistamento pelo
site www.alistamento.eb.mil.br.

Mais informações podem ser obtidas com a
Junta de Serviço Militar de Garibaldi, que atende
no Centro Administrativo Municipal (rua Júlio
de Castilhos 245, Centro) e pelo telefone (54)
3462 8205, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Feira do Produtor
Rural é hoje

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pe-
cuária informa que a Feira do Produtor Rural
será realizada neste sábado (27/06), com as
medidas de distanciamento e higienização ne-
cessárias para a prevenção ao Coronavírus. A
comercialização de produtos convencionais e
orgânicos de agricultores locais pode ser reali-
zada quando a região se enquadra na bandeira
laranja do Modelo de Distanciamento Controla-
do do RS. A feira ocorre junto à praça da Martini
e Rossi aos sábados, a partir das 6h.

Ausências em consultas
devem ser avisadas

Com a pandemia do Coronavírus, as consultas
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) têm sido
menos frequentes em Garibaldi, conforme a
orientação dos órgãos de saúde. Para evitar a
exposição em um ambiente onde circulam pes-
soas doentes, a recomendação é de evitar con-
sultas que não sejam urgentes. Caso o paciente
tenha consulta marcada e não quiser ou não
puder comparecer, é seu dever informar a res-
pectiva UBS, para que outra pessoa possa ser
chamada em seu lugar.

De acordo com levantamento da Secretaria
Municipal da Saúde, apenas no mês de maio,
cerca de 250 pacientes não compareceram a
consultas nas UBSs Central, Chácaras/Vale dos
Pinheiros, São Francisco e Santa Terezinha. Há
pacientes faltantes em consultas de clínico geral,
ginecologista, pediatra, psiquiatra, nutricionista,
psicóloga, fonoaudióloga, assistente social e
enfermeira, além de exames de radiografia,
ecografia e mamografia.

“Neste momento de distanciamento social,
compreendemos se algum paciente marcou a
consulta há mais tempo e não quiser sair de casa.
Mas se isso acontecer, por favor, nos avisem,
pois outros pacientes podem estar precisando
do atendimento”, reforça a secretária municipal
da Saúde, Simone Agostini de Moraes.

PRISCILA PILLETTI / DIVULGAÇÃO

GARIBALDI          INCENTIVO À ECONOMIA
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GARIBALDI          COMBATE À PANDEMIA

Município estuda medidas
mais duras de fiscalização

DA REDAÇÃO / AI CIC / AI PREFEITURA

A  Prefeitura de Garibaldi po-
derá publicar um decreto
para endurecer a fiscaliza-
ção, principalmente à noite e

finais de semana. A iniciativa foi discu-
tida na manhã do domingo passado
(21/06), no Centro de Convivência de
Idosos, durante Encontro do Comitê
Municipal de Enfrentamento ao novo
Coronavírus. Na ocasião, Garibaldi,
ainda estava em bandeira vermelha.

Por sugestão das entidades, não
está descartado implantar toque de
recolher e intensificar a fiscalização às
pessoas físicas. O prefeito Antonio
Cettolin disse que a semana com ban-
deira vermelha foi péssima para todos.
“Mais uma vez, várias atividades aca-
baram sofrendo. Mas, tanto o comércio
como prestadores de serviço, estão
cientes dos cuidados que devem to-
mar, mas precisamos avançar e ter a
colaboração de todos”, disse Cettolin.

Entre as sugestões apresentadas
pelos integrantes do comitê está o

endurecimento da fiscalização. “O
comércio, indústria e serviços já en-
tenderam o recado. É preciso come-
çar um processo mais efetivo às
pessoas físicas para evitar que conti-
nue acontecendo situações que pre-
judiquem toda a comunidade”,
defendeu o ex-presidente da CIC, Cé-
sar Ongaratto.

Para o presidente da CDL, Carlos
Adriano Morari, a medida vai ser
dura, mas necessária. “Buscamos re-
solver problemas coletivos, mas há
casos individuais que não respeitam
e não pensam no coletivo”, pondera.

“Esse grupo, quem tem se reunido
em muitos domingos, não está aqui
por nada. As ações estão sendo muito

positivas, pois representam a unidade
que mais precisamos neste momento.
Seguimos pedindo a comunidade para
que mantenham os cuidados com a
prevenção, uso da máscara e o distan-
ciamento social. Estamos estudando
novas medidas para nos mantermos
na bandeira laranja”, destaca o prefei-
to Antonio Cettolin.

 Comitê se reuniu domingo pela manhã para
 avaliar medidas no combate à pandemia

VALÉRIA LOCH / DIVULGAÇÃO
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Comitê reforça orientações de
prevenção para pastores do Copate

TEUTÔNIA          PREVENÇÃO NAS IGREJASVALE DO TAQUARI
VOLTA ÀS AULAS

Amvat e Asmevat não querem
retorno pela Educação Infantil

FONTE: AI AMVAT

A Associação dos Municípios do Vale do
Taquari (Amvat) e a Associação dos Secretários
Municipais de Educação do Vale do Taquari
(Asmevat) entendem que o retorno das ativida-
des presenciais nas escolas do Rio Grande do Sul
não deve ocorrer pela Educação Infantil. A ma-
nifestação está sendo levada ao governador do
Estado, Federação das Associações de Municí-
pios do Rio Grande do Sul (Famurs) e União dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undi-
me/RS).

Em correspondência assinada pelos presi-
dentes da Amvat, prefeito de Imigrante Celso
Kaplan, e pela presidente da Asmevat, secretária
de Educação de Paverama, Rosicler Flach, as
entidades defendem sua posição por entende-
ram que nesta faixa etária (Educação Infantil)
há uma vulnerabilidade maior no controle das
medidas de segurança necessárias à prevenção
ao coronavírus devido à dependência e necessi-
dade dos cuidados específicos das crianças deste
nível de ensino. Ou seja, é difícil manter o distan-
ciamento, o contato e o toque em objetos e
brinquedos.

Ressaltam, ainda, que a maioria das crianças,
nesta faixa etária, encontra-se em escolas das
redes públicas municipais, sendo necessária a
participação dos municípios na tomada de deci-
sões e discussão sobre os rumos a serem toma-
dos. “O Vale do Taquari, através de seus gestores
públicos, tem participado ativamente de reuni-
ões, videoconferências e debates que envolvem
a Educação no Rio Grande do Sul nestes tempos
de pandemia. Diante deste novo cenário educa-
cional, ocasionado pela Covid-19, cabe a cada
setor ou instituição tomar as medidas necessá-
rias para proteção e segurança da comunidade
escolar nas diferentes esferas”, salientam as
associações.

RETORNO PELA ALFABETIZAÇÃO
Neste sentido, Amvat e Asmevat sugerem que

o retorno às escolas seja feito a partir das turmas
de alfabetização – do 1º ao 3º ano do Ensino
Fundamental – que necessitam de um apoio
didático e pedagógico pontual para o desenvol-
vimento das habilidades específicas de alfabeti-
zação. O retorno às aulas foi um dos assuntos
discutidos na última assembleia geral da entida-
de, realizada no dia 16 deste mês na Univates,
em Lajeado, quando foi aprovado o envio da
manifestação ao governo e à Famurs e Undi-
me/RS, às quais é solicitado apoio à posição
regional. Conforme o presidente da Undime/RS,
secretário de Educação de Estrela, Marcelo Mall-
mann, está sendo aguardada manifestação do
Estado sobre a retomada das atividades nas
escolas do RS.

Pastores fizeram testes rápidos e alguns apresentaram resultado positivo

PALOMA GRIESANG

C om a pandemia do novo
coronavírus, surgiu a
necessidade de acabar
com as aglomerações.

Reuniões, cultos, eventos e ou-
tros encontros deste tipo, por
algum tempo, foram cancelados.
Igrejas tiveram que fechar as
portas. Com novos decretos, e
com a bandeira da região laranja,
a abertura de templo foi nova-
mente permitida, mas dentro de
severas normas. Limite de capa-
cidade, uso obrigatório de másca-
ras e álcool gel disponível, além
de medidas de distanciamento
mínimo entre as pessoas.

Porém, com a crescente de ca-
sos em Teutônia, a reunião e aglo-
meração de pessoas voltou a
preocupar as autoridades. Nesta
quarta-feira (24/06), o Comitê de
Enfrentamento ao Coronavírus de
Teutônia se reuniu com os pasto-
res do Conselho de Pastores de
Teutônia (Copate), representante
das igrejas evangélicas de linha
pentecostal. O encontro ocorreu
no Centro Apostólico, no Bairro
Canabarro. Na oportunidade, o
médico Humberto Alencar da Cos-
ta destacou o número crescente
de novos casos e alertou sobre a
necessidade de não afrouxar as
medidas de segurança.

O médico destaca que o comitê
tem conversado com diversos seg-
mentos da sociedade teutoniense,
com o intuito de esclarecer. Sobre
a reunião, afirma que foi muito
boa a abertura que o Copate teve
para receber o comitê. “Fomos

bem recebidos e passamos infor-
mações”, destaca. Segundo ele,
são orientações que já foram re-
passadas também ao padre Edu-
ardo Schuster, da Paróquia Nossa
Senhora do Rosário, e aos pasto-
res da Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil (IECLB). “A
gente vem conversando com to-
dos os pastores, eles são nossos
aliados em orientação às pessoas,
no sentido de também fazer o
isolamento, o distanciamento e as
medidas protetivas”, considera.

Em nota, o Copate divulgou o
encontro com o Comitê, e reforçou
a necessidade das igrejas segui-
rem as medidas de precaução e
restrição. Além de destacar a proi-
bição da aproximação de pessoas
que estejam infectadas ou com
suspeitas de infecção para oração
ou qualquer outra atividade.

De acordo com o presidente
do Copate, Ricardo Wagner, as
igrejas têm tomado os cuidados
desde o início da pandemia. Ten-
do, no início, cancelado os traba-
lhos antes de haver a
determinação em decreto. “E hoje
seguimos a determinação do Es-
tado”, lembrando que todas as
regras determinadas de lotação
máxima, distanciamento, másca-
ras são seguidas. Segundo ele, as
igrejas seguem também realizan-
do lives, para possibilitar que
pessoas de grupo de risco ou que
não podem comparecer assistam
as celebrações. “Nós não temos
tido, nesse contato de reuniões,
que a gente tenha conhecimento,
não tem tido nenhum problema

que tenha sido dentro dessas
reuniões seguindo essas orienta-
ções”, afirma.

Assembleia da Amvat aconteceu dia 16 de junho

DIVULGAÇÃO

Conforme Wagner, a reunião
com o Comitê de Enfrentamento
ao Coronavírus foi iniciativa do
Copate. “Justamente para trazer
orientações e colaborar. Como
somos formadores de opinião e
temos relação com muitas pesso-
as, com uma comunidade muito
grande, para que a gente pudesse
ter uma orientação e direciona-
mento”, afirma.

Na oportunidade, se disponibi-
lizou testes rápidos para serem
feitos pelos pastores. Destes, al-
guns deram positivo. “Mas assin-
tomáticos, já passaram o tempo,
são liberados. Inclusive, o doutor
Humberto deu uma declaração de
que não tem nada. E uma pessoa,
que já estava em separação, nós e
ela já sabíamos que tinha proble-
ma, só retestou e confirmou que
realmente tinha aquilo”, afirma.
Na opinião dele, isto está dentro
de “um parâmetro normal, como
em qualquer outro lugar. Quando
foi feito testagem em outros gru-
pos, em empresas e organizações,
apareceu algumas pessoas que
foram assintomáticas também e
ninguém sabia. Igualmente, no
nosso meio, aconteceu isso aí, na-
da de algum problema maior”,
defende. O número de positivos,
no entanto, não foi confirmado
pelo Coapte ou pelo comitê.

REUNIÃO E
CASOS POSITIVOS

FOTOS: MACIEL DELFINO / COPATE

 Pastores do Copate puderam fazer testagem rápida
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A Paróquia Nossa Senhora
do Rosário, que estava com
missas suspensas desde o iní-
cio da pandemia, prepara a
retomada gradual das celebra-
ções a partir de julho. “Esse
mês de julho será de observa-
ção”, explica o padre Eduardo
Schuster. Conforme orientação
da igreja católica, serão dispo-
nibilizados mais horários de
missas, para ter menos pessoas
em cada momento. “Essa a
ideia de retomada gradual. Se
não houver nenhum empecilho,
se a situação estiver tranquila,
faremos um cronograma de
missas para agosto. Caso con-
trário, vamos voltar a cancelar
as celebrações”, considera.

As missas também seguirão
uma lista de protocolos e reco-
mendações. Entre eles, uso obri-
gatório de máscaras, distancia-
mento de no mínimo 1,5 metro
entre pessoas, os lugares a serem
ocupados serão marcados, dispo-
nibilização de álcool gel, e ocupa-
ção máxima do templo de 30%
da capacidade indicada no PPCI.

O padre explica que não hou-
ve reunião específica com o Co-
mitê de Enfrentamento ao Coro-
navírus, mas que antes de mon-
tar o cronograma de retomada,
esteve em contato com o médi-
co Humberto Alencar da Costa,
que integra o comitê, e com
Evandro de Borba, chefe da Vi-
gilância Sanitária. “Montamos

as orientações em sintonia com
eles”, destaca.

Para garantir a segurança
nas missas, o padre afirma que
as orientações devem ser segui-
das à risca. “Seguimos primeira-
mente as orientações do Muni-
cípio. Depois, adaptamos tam-
bém as orientações que recebe-
mos da CNBB [Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil], são
orientações ligadas aos atos de
fé: missas, batizados, casamen-
tos. Seguimos estas orientações
para estas celebrações, que tam-
bém estão de acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde, o
Ministério da Saúde, que tam-
bém estão em sintonia com os
cuidados”, esclarece.

Igreja Católica prepara retomada de missas

TEUTÔNIA          TRABALHO RESTRITO

Judiciário retoma atividade
presencial, mas sem
atendimento ao público externo

DA REDAÇÃO

O Foro de Teutônia informa que, desde o dia 15
de junho, o quadro funcional retomou as atividades
presenciais no horário das 13h às 19h, mas sem
atendimento ao público externo. A partir de 15 de
julho, com base nas resoluções nº 010 e 011/2020-
P, expedidas pelo Tribunal de Justiça, o Foro de
Teutônia seguirá atuando em expediente interno
no horário das 13h às 19h. A diferença é que
reservará o período das 14h às 18h para atender
de forma presencial exclusivamente advogados,
procuradores, Ministério Público e auxiliares da
justiça.

Inclusive, das 14h às 15h, a prioridade será para
advogados dos grupos de risco e com mais de 60
anos de idade. Mesmo a partir de 15 de julho não
será permitido ao público em geral o acesso para
atendimento pelo Fórum ou pela Defensoria Pública.

Por determinação do Tribunal de Justiça, desde
19 de março, os fóruns gaúchos atuam sob o regime
do sistema diferenciado de atendimento de urgên-
cia, na forma da Resolução nº 003/2020 da Presi-
dência do TJ, trabalhando prioritariamente de
forma eletrônica/remota e também presencial em
situações pontuais, sempre que necessário para
atender às incessantes demandas judiciais.

Para o caso de necessidade, são disponibilizados os
seguintes canais de contato:
-Fórum por telefone (51) 3762-1068
-Primeira Vara: frteutonia1vjud@tjrs.jus.br
-Segunda Vara: frteutonia2vjud@tjrs.jus.br
-Distribuição e Contadoria:
frteutoniadistcont@tjrs.jus.br
- Defensoria Pública por telefone (51) 3762-3087

A partir de 15 de julho, Fórum de Teutônia
atenderá exclusivamente advogados, procuradores,
Ministério Público e auxiliares da justiça

ARQUIVO FP

IECLB mantém cultos e atividades suspensos
Na Igreja Evangélica de Con-

fissão Luterana do Brasil
(IECLB) as atividades não foram
retomadas, e as únicas ativida-
des que estão ocorrendo são as
de sepultamentos. “Nada de cul-
to, OASE, encontro de crianças,
catequese, ensino confirmató-
rio, nenhuma possibilidade”,
explica o pastor Márcio Franck,
da Paróquia Teutônia Centro
(Comunidade Martin Luther do
Bairro Languiru, e Betânia do
Bairro Boa Vista). Conforme o
pastor, não há nenhuma previ-
são de retomada das atividades.
“Nós vamos cuidar muito isso,
porque temos ciência de que
isso é algo muito grave e nós
não queremos de forma alguma
que alguém diga que foi na nos-
sa igreja que alguém contraiu
ou repassou Covid”, avalia.

Quando houver retomada de
alguma atividade, haverá a ava-
liação de protocolos e de como
proceder. “Mas, posso adiantar
que, hoje, temos tudo suspenso
até o fim de julho com certeza.
Lá pelo dia 20 de julho vamos
sentar como Sínodo, como igre-
ja, e pensar como vai ser agos-
to”, reforça.

O pastor explica que já se
reuniram com o Comitê de En-
frentamento ao Coronavírus,
que repassou orientações de
muito cuidado. “E estamos se-
guindo rigorosamente aquilo
que foi nos feito de proposta”,
conta.

Franck opina ainda que fica
assustado com a forma que al-
gumas igrejas têm aberto, mes-
mo com número reduzido de
pessoas e distanciamento. “O
questionamento é como você
vai limitar o número de pessoas
a virem à igreja. Você vai man-
dar algumas embora quando
chegar à porcentagem sugerida
de 25%? Vai pedir para o vô e a
vó não entrarem na igreja por
serem de risco? Como você vai
proceder? Então, a gente acaba
fechando para todo mundo. Por
isso, não temos nada funcionan-
do”, considera.

O que a igreja tem feito no
momento são cultos online e
conversas via whatsapp. “Nem
no hospital estou indo visitar
doentes, nem na casa pessoas
estou indo para visitar pessoas
enfermas. Devido ao cuidado
com as pessoas”, complementa.

Segundo o pastor, só se reto-
mará atividades no momento
em que houver certeza que não
haverá mais riscos. “Isso está
claro para a direção da nossa
igreja de Porto Alegre, para o
Sínodo e para nós aqui também.
No momento que não correr-
mos riscos vamos abrir as por-
tas e iniciar atividades”, pontua.
Atividades agendadas como o
culto de ações de graças, em
julho, o Kerb, em outubro, cul-
tos de confirmação, em novem-
bro e dezembro, estão sendo
analisados e cancelados se ne-
cessário. “O que vamos fazer
com as confirmações? Com os
meninos e meninas que estão
recebendo aula online agora,
tudo isso vai ser debatido. Hoje
não sabemos se vai acontecer a
confirmação esse ano ou vamos
deixar para o ano que vem”,
exemplifica. Cerimônias de ca-
samento também foram cance-
ladas. “A única atividade em
grupo, com muito cuidado e
medidas de segurança, que es-
tamos fazendo é sepultamen-
tos”, conclui. Todas estas defini-
ções são seguidas por todas as
igrejas da IECLB no município.

Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus repassou orientações aos pastores do Copate
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TEUTÔNIA          INTERPRETAÇÃO E COMUNICADO

Justiça Eleitoral de Teutônia
adverte sobre propaganda
eleitoral fora de prazo

LUCAS LEANDRO BRUNE

U m vídeo de pré-candidato a
vereador de Teutônia, em re-
de social, motivou a Justiça
Eleitoral (125ª ZE) a se pro-

nunciar sobre a propaganda eleitoral
fora de prazo (extemporânea). A juíza
eleitoral Patrícia Stelmar Netto e o pro-
motor de Justiça Jair João Franz emiti-
ram um comunicado na terça-feira
(23/06), que foi enviado para os parti-
dos políticos para orientar e evitar dis-
sabores com multas e processos. O ideal
é que cada partido oriente seus pré-
candidatos e, em caso de dúvida, consul-
te a assessoria jurídica. A juíza e o pro-
motor apresentaram a sua interpretação
da lei eleitoral e da Resolução do TSE,
mostrando o alinhamento que deverão
adotar ao longo da caminhada.

De acordo com a juíza e o promotor
eleitoral, “neste momento ainda não há
candidatos a qualquer cargo político que
será disputado nas eleições deste ano. O
candidato surge após as convenções
partidárias e o registro da candidatura.
Toda propaganda eleitoral antecipada é
vedada, contrária à lei, sujeita a multas
pesadas”. Na visão deles, após uma de-
núncia formulada, o vídeo tinha conota-
ção de propaganda.

A única exceção é a campanha intra-
partidária (dentro do partido) nos 15 dias
que antecedem as convenções, entre os
filiados do partido, para lançar o nome de
pré-candidatos para as convenções muni-
cipais. “Para isso, não pode o pré-candida-
to se valer de mídias sociais ou de
qualquer meio que ultrapasse ao conheci-
mento dos filiados do partido político.
Portanto, é vedada qualquer propaganda
eleitoral neste momento, tanto explícita
como velada, inclusive nas mídias sociais,
sujeito o infrator às sanções previstas em
lei, especialmente à multa mínima de R$
5.000,00 (cinco mil reais)”, explicam.

O promotor e a juíza recomendam
que “toda propaganda eleitoral seja
retirada, para evitar o dissabor de ter

que responder na justiça e ser condena-
do a pagar multa”.

Conforme o calendário eleitoral, os
candidatos aprovados em convenção e
registrados só poderão fazer campanha
– usando redes sociais e meios de comu-
nicação e fazendo corpo a corpo com
pedido de voto – 45 dias antes do pleito.
A eleição ainda está marcada para 4 de
outubro, já que não houve a votação da
PEC na Câmara dos Deputados, embora
já aprovada no Senado.

Após lerem o comunicado da juíza e
a reportagem no site folhapopular.info,
alguns líderes partidários contestaram
a restrição de manifestações nas redes
sociais. Usando argumentos de suas
assessorias jurídicas, os partidos ale-
gam que o artigo 36-A da Lei 9.504/97,
com suas modificações de 2015, permi-
tem a utilização de redes sociais por
parte dos pré-candidatos.

A Resolução 23.610/2019, do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), que trata
exclusivamente da Propaganda Eleitoral,
fala em seu artigo 2º que a campanha
eleitoral é permitida a partir de 16 de
agosto do ano da eleição. Também é clara
de que o pré-candidato pode fazer cam-
panha dentro do partido, com os filiados,
15 dias antes da convenção. As datas
podem mudar, mas até ser aprovada a
PEC, o calendário eleitoral segue em vigor.

A mesma resolução deixa claro, em
seu artigo 3º, que não configura propa-
ganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto,
a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos. Em seguida, traz atos
que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via inter-
net, e os partidos enfatizam os atos
permitidos nas alíneas V e VI. Nestes
casos, vem a margem de interpretação.

Art. 2º A propaganda eleitoral é
permitida a partir de 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 36).

§ 1º Ao postulante a candidatura a
cargo eletivo é permitida a realização,
durante as prévias e na quinzena
anterior à escolha em convenção, de
propaganda intrapartidária com vista à
indicação de seu nome, inclusive
mediante a afixação de faixas e cartazes
em local próximo ao da convenção, com
mensagem aos convencionais, vedado o
uso de rádio, de televisão e de outdoor
(Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 1º).

§ 2º A propaganda de que trata o § 1º
deste artigo deverá ser destinada
exclusivamente aos convencionais, e
imediatamente retirada após a
respectiva convenção.

§ 3º Não será permitido qualquer tipo
de propaganda política paga na rádio e
na televisão (Lei nº 9.504/1997, art. 36,
§ 2º).

§ 4º A violação do disposto neste
artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e o
beneficiário, quando comprovado o seu
prévio conhecimento, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou
equivalente ao custo da propaganda, se
este for maior (Lei nº 9.504/1997, art.
36, § 3º).

Art. 3º Não configuram propaganda
eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet
(Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a
VII e §§):

I - a participação de filiados a partidos
políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou
debates na rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento
isonômico;

II - a realização de encontros,
seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos
políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, da discussão de
políticas públicas, dos planos de governo
ou das alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades serem
divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias
partidárias e a respectiva distribuição de
material informativo, a divulgação dos
nomes dos filiados que participarão da
disputa e a realização de debates entre
os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de
parlamentares e de debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas,
inclusive em redes sociais, blogs, sítios
eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);

VI - a realização, a expensas de
partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido
político, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias;

VII - campanha de arrecadação prévia
de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997.

LÍDERES PARTIDÁRIOS
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BRASIL          PEC 18/2020

Câmara dos Deputados vive impasse
sobre adiamento da data das eleições

LUCAS LEANDRO BRUNE

F altando cerca de três meses para
a data originalmente estabeleci-
da para o primeiro turno das
eleições municipais – 4 de outu-

bro –, o dia para a votação ainda é incerto.
Mesmo após a aprovação em dois turnos
da PEC 18/2020 pelo Senado Federal, a
situação permanece indefinida na Câmara
dos Deputados, conforme o próprio pre-
sidente da Casa ressaltou.

Apenas uma parcela de deputados
concordou com a proposta de adiar as
eleições (primeiro e segundo turno) para
novembro, devido à pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19). Há partidos do
Centrão que não concordam com o adia-
mento. Outros parlamentares preferem
prorrogar mandatos. E há aqueles que
almejam o pleito em dezembro.

Como a Câmara dos Deputados é mais
“suscetível” à pressão de prefeitos e vere-
adores, que são cabos eleitorais oficiais
dos deputados – além das amarrações
estratégicas das emendas parlamentares,

o cenário mostra uma divisão maior nas
opiniões. Há propostas para o adiamento
para 2021 e até mesmo a prorrogação de
mandato até 2022, unificando as disputas
com as eleições gerais. Para aprovar a
mudança constitucional na Câmara são
necessários 308 votos de deputados, em
dois turnos de votação.

Os que defendem o adiamento da elei-
ção entendem que não há uma previsão
confiável de que em novembro as condi-
ções de saúde estejam favoráveis para a
realização do pleito. Como no Senado havia

um consenso maior em torno da temática,
a PEC tramitou rapidamente. Na Câmara,
podem haver modificações e, neste caso,
deverá ser devolvido ao Senado.

Enquanto isso, os dirigentes dos partidos
políticos em nível municipal vivem dilemas,
como o prazo para desincompatibilização.
Quem quer concorrer e não pretende correr
riscos, deve se desincompatibilizar e esque-
cer a votação da PEC, ou seja, seguir o prazo
atual vigente: 4 de julho. Até que a PEC não
for votada e sancionada, nada mudou no
calendário eleitoral.

NA CÂMARA

Maia afirma que
ainda não há
votos para aprovar
adiamento das
eleições

FONTE: AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS

O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), voltou a defender o
adiamento das eleições muni-
cipais deste ano, previstas para
outubro, em razão da pande-
mia de Covid-19, mas afirmou
que ainda não há votos na Câ-
mara para aprovar a matéria.

O Senado aprovou a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC 18/20) que prevê
que o pleito seja realizado nos
dias 15 e 29 de novembro.
Maia considera legítimo que
os parlamentares defendam a
manutenção da data das elei-
ções, mas criticou os prefeitos
que pressionam os deputados
a não alterarem a data.

Segundo ele, prefeitos que-
rem recursos para combater a
pandemia, mas não querem
adiar as eleições em razão da
crise sanitária. “É interessante
a pressão de prefeitos por re-
cursos porque a pandemia
atinge os municípios com alto
número de infectados, a econo-
mia caindo e ao mesmo tempo,
uma pressão pelo não adia-
mento. Se não precisa adiar a
eleição, é porque não tem mais
crise nos municípios”, afirmou.

Maia diz estar dialogando
com os líderes para avançar
na proposta de adiamento
das eleições. “A eleição não
pode estar à frente de salvar
vidas e proteger as famílias
brasileiras”, defendeu.

VOTAÇÃO RÁPIDA

Senado Federal aprova eleições nos dias 15 e 29 de novembro
LUCAS LEANDRO BRUNE

Na terça-feira (23/06), o Senado Federal
votou e aprovou, em dois turnos, a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 18/2020,
que trata sobre o adiamento da data das
eleições municipais deste ano. Por ampla
maioria (em primeiro turno foram 67 votos
favoráveis à PEC e em segundo turno 64
votos), os senadores aprovaram o adiamen-
to das eleições municipais para os dias 15

de novembro (primeiro turno) e 29 de
novembro (segundo turno).

Além da alteração da data da votação,
ainda foi encaminhada a mudança no
calendário eleitoral, incluindo prazos pa-
ra desincompatibilização, registro de can-
didaturas, propaganda eleitoral e
prestação de contas. O Senado aprovou,
na PEC, um dispositivo que traz a possibi-
lidade de que o TSE faça eleições suple-

mentares em municípios em crise
sanitária por causa do coronavírus, com
possibilidade de adiar e realizar essas
eleições suplementares até o dia
27/12/2020.

Aprovada no Senado, a PEC ainda pre-
cisará ser votada em dois turnos na Câma-
ra dos Deputados. E nada impede que a
Câmara faça mudanças e o texto volte pro
Senado com outra data, por exemplo.

LUCAS LEANDRO BRUNE - REPRODUÇÃO TV CÂMARA

 Câmara dos
 Deputados ainda
 vai analisar,
 remotamente
 (meio virtual),
 sobre o adiamento
 das eleições
 municipais
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VALE DO TAQUARI
PROJETO DE RETOMADA DO TURISMO

Vai ter Trem dos Vales em 2020

98601-0567

Vitamina D no inverno
Chegou o inverno e o uso de muitos casacos

(apesar do veranico que presenciamos) faz com
que estejamos mais propensos a diminuir os ní-
veis de vitamina D no organismo. Essa vitamina
que também é um hormônio possui muitas ações
e quando falta pode causar muitos problemas.

Como possíveis sinais de baixos níveis de vi-
tamina D no sangue, temos:

- Gripes e resfriados muito frequentes: baixos
níveis de vitamina D afetam a produção de anti-
corpos;

- Cansaço o tempo todo e cãibras: uma das
causas pode ser a vitamina D, que quando se
transforma em hormônio no corpo atua no me-
tabolismo do cálcio e fósforo, que também atu-
am na contração muscular;

- Alterações de humor: depressão sazonal e
TPM em nível alto podem precisar de investiga-
ção. Em níveis normais, a vitamina D atua na for-
mação da serotonina e dopamina, responsáveis
pelo bom humor;

- Queda de cabelo: em alguns casos pode es-
tar associada à vitamina D, mas ser confundida
com estresse ou anemia;

- Perda de composição óssea: a causa mais
comum em mulheres na menopausa pode ser a
falta da combinação de suplementação de cálcio,
magnésio e vitamina D.

Para você ingerir quantidades significativas
de vitamina D, é importante manter o consumo
de alimentos ricos em gorduras de boa qualida-
de, como peixes de águas frias (salmão, sardi-
nha, atum, arenque e tainha), ovos, fígado,
oleaginosas como nozes, linhaça, castanhas e
amêndoas e cogumelos. Bebidas como leites ou
proteínas fortificadas com vitamina D também
são uma opção, além das cápsulas de óleo de
peixe. Essas últimas precisam de cuidado: quan-
to maior a quantidade de cápsulas que você pre-
cisa ingerir, pior é a qualidade da cápsula.
Prefira aquelas em que você só precisa consumir
1 ao dia, conforme a tabela nutricional na parte
de trás do frasco.

O banho de sol deve ser efetuado pelo menos
3 vezes na semana, no mínimo 15 minutos. Arre-
gace as mangas e as calças, evite usar protetor
solar nesse momento e prefira o sol entre 10 e 15
horas. Cuidado com o hábito de comer cítricas e
“lagartear”: pode causar queimaduras. Nesses
casos, mãos e rosto precisam estar protegidos.

Cuidados simples garantem os níveis adequa-
dos dessa vitamina-hormônio tão importantes
para o equilíbrio do nosso corpo. Faça pequenas
pausas para o banho de sol, alimente-se bem e
tenha sua saúde protegida pela Super D!

gabijacinutri@gmail.com

FOTOS: PLURAL COMUNICAÇÃO INTEGRADA / DIVULGAÇÃO

Nova fase do Trem dos Vales prevê atividades
entre 17 de outubro e 8 de novembro

FONTE: AI AMTURVALES

T udo vai depender da
estabilidade da pande-
mia do novo Coronaví-
rus, mas se depender

dos municípios envolvidos no
projeto e da Amturvales, com
apoio da Rumo Logística e da
Associação Brasileira de Preser-
vação Ferroviária (ABPF), já es-
tão programados os novos
passeios do projeto Trem dos
Vales, que corta o Vale do Taquari
pela Ferrovia do Trigo, passando
pelos túneis e viadutos da região.

Na manhã de quinta-feira
(25/06), a Amturvales promoveu
uma videoconferência com prefei-
tos, secretários e representantes
das administrações dos municí-
pios integrantes do projeto e vali-
daram a nova fase do Trem dos
Vales, que prevê atividades entre
17 de outubro e 8 de novembro,
com 34 passeios e projeção de
atender cerca de 8 mil pessoas, o
dobro dos visitantes de 2019,
quando ocorreram oito passeios.

No encontro, estiveram pre-
sentes representantes de Colinas,
Estrela, Guaporé, Roca Sales, Mu-
çum, Vespasiano Corrêa e Dois
Lajeados. Para o presidente da
Amturvales, Leandro Arenhart, o

retorno dos passeios vai trazer
mais força para a economia da
região. “O Trem dos Vales já pro-
vou que pode mudar o cenário
turístico do Vale do Taquari. Es-
tes 34 passeios previstos para
outubro e novembro irão movi-
mentar muito a economia de todo
Vale. Será um bom momento para
os empreendedores e toda a regi-
ão se organizarem para receber
os milhares de turistas que virão
conhecer o passeio de trem mais
bonito do Brasil”, enfatiza.

Com o Contrato Operacional
Específico (COE) assinado pela
Rumo e ABPF, ficam previstos 22
passeios entre Muçum e Guaporé,
entre os dias 17/10 e 02/11, e
mais seis passeios no novo trecho
incorporado ao atrativo, entre
Colinas e Roca Sales, nos dias 6, 7
e 8 de novembro. O comitê orga-
nizador estará, nas próximas se-
manas, realizando novas reuniões
para o detalhamento das ativida-
des e acompanhamento dos está-
gios da Covid-19, já que este é o
único ponto crítico do projeto.

Estão previstas também visi-
tas a outros operadores turísticos
de atividades semelhantes, para
balizamento dos protocolos de
controle, higiene e segurança do

público. Conforme o coordenador
do projeto, Rafael Fontana, as
atividades deste ano trarão uma
nova projeção para o Trem dos
Vales. “Precisamos ter cautela em
função do momento atual, porém
iniciaremos as ações de estrutu-
ração dos passeios e protocolos
com os cuidados necessários. Te-
mos mais de 100 dias pela frente
para trabalhar e surpreender
nossos turistas. Acredito que será
uma atração importante para a
retomada do turismo em nossa
região”, sustenta.

O lançamento dos passeios
com maiores detalhes está pro-
gramado para a segunda quinze-
na de agosto. O Trem dos Vales é
um projeto da Amturvales e
ABPF, com apoio da RUMO. Para
esse projeto estão envolvidos os
municípios associados da entida-
de, Estrela, Colinas, Roca Sales,
Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois
Lajeados e Guaporé. Porém esse
atrativo turístico reflete na maio-
ria dos municípios do Vale do
Taquari, bem como em entidades,
empreendedores e profissionais
integrados que buscam fortalecer
o turismo como ferramenta de
desenvolvimento econômico, cul-
tural e social.
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luciana@popularnet.com.br

Cérebro e intestino
se conversam?

Com esta pergunta provocadora, as profissio-
nais Aline Eidelwein, mentora educacional, e Ma-
riane Halmenschlager, nutricionista, participam
do programa Mais Elas deste sábado. Uma focada
na alimentação e suas relações com a saúde física
e mental, outra especializada nos processos de
educação e imersa do conhecimento do estímulo
da mente a partir do Método Supera, elas uniram
seus esforços e conhecimentos para trazer esta
reflexão e análise para o nosso dia a dia.

De que forma o nosso cérebro pode impac-
tar no funcionamento do intestino?

E diante do seu mau funcionamento, o intes-
tino dá sinais ao cérebro?

Qual a interligação existente entre estas du-
as partes do corpo humano?

Como este conhecimento pode nos auxiliar
em termos de qualidade de vida e bem-estar.

Acompanhe o Mais Elas deste sábado
(27/06), a partir das 13 horas, na Popular 96.9
FM, pelo site www.popular.fm.br ou pelo apli-
cativo do Grupo Popular. Mais Elas chega com
a parceria de lojas Casarão Verde e da dra Bár-
bara Fontes Macedo, médica pneumologista.

Aline Eidelwein
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Mariane Halmenschlager

 Projeção é de que ocorram 34 passeios,
 atingindo um público de cerca de 8 mil pessoas

TEUTÔNIA           SOLIDARIEDADE

Doação de 200 cestas básicas da campanha
“Transforme o mundo com a sua solidariedade” ocorreu ontem

LUCIANA BRUNE

Na tarde desta sexta-feira
(26/06), foram entregues as do-
ações arrecadadas na campanha
realizada no sábado (20/06),
com arrecadação de mais de três
toneladas de alimentos. A ação,
que buscou incentivar a solidari-
edade e a consciência ambiental,
foi realizada em parceria pela CIC
Teutônia, Parceiros Voluntários
e Piccadilly Company.

Com o slogan “Transforme o
mundo com sua solidariedade –
proteja a sua saúde e o Meio Ambi-
ente”, voluntários arrecadaram ali-
mentos não-perecíveis nos Merca-
dos Zart dos bairros Languiru e

Teutônia; Rede Super do Bairro
Centro Administrativo; e Super-
mercados Languiru dos bairros
Canabarro e Languiru. Na contra-
partida, a cada 2Kg de alimentos
não-perecíveis doados, o doador
recebia uma sacola retornável ou
três máscaras de proteção. As más-
caras e bolsas entregues foram
produzidas pelos colaboradores da
Piccadilly Company de Teutônia.

Como resultado da campanha,
ocorre a doação de 200 cestas
básicas, sendo 140 entregues à
Assistência Social do município
de Teutônia e 60 à Pastoral da
Criança, cada cesta contendo 18
kg de alimentos.

A entrega simbólica foi realiza-
da na tarde de ontem, na sede da
CIC em Teutônia, pois ambas enti-
dades, Assistência Social e Pastoral
da Criança, farão a retirada das
cestas e entregarão direto às famí-
lias carentes já cadastradas. Parti-
ciparam do momento o presidente
da CIC, Airton Kist, a diretora exe-
cutiva da CIC, Carina Schulte Bolfe,
a primeira-dama e secretária de
Assistência Social do município,
Jaqueline Musskopf, a coordenado-
ra da Pastoral da Criança, Maria
Ledi Cardoso, e a gerente da Indús-
tria da Piccadilly Company de Teu-
tônia e vice-presidente da pasta da
Indústria da CIC, Cíntia Schmidt.

PAULO SÉRGIO ROSA / DIVULGAÇÃO

O QUÊ?
Trem dos Vales, novos passeios

QUANDO?
Trajeto de Muçum – Guaporé

17, 18, 21, 23, 24, 25, 28,
30 e 31 de outubro;

01 e 02 de novembro

Horários
Partidas de Guaporé: 09h
Partidas de Muçum: 14h

Colinas a Roca Sales
06, 07  e 08 de novembro.

(sextas, sábados e domingos)
12 passeios

Horários
Partidas de Colinas: às 09h e 14h30

Partidas de Roca Sales: às 11h e 16h30
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escritora.dara@gmail.com

Maldição
Lembro que na noite anterior fiquei acor-

dada até tarde, no dia seguinte perdi o horário
para ir trabalhar. Tinha começado um estágio
em uma empresa local e precisava dar o máxi-
mo. Já estava atrasada, me arrumei e saí cor-
rendo para pegar o ônibus. Chegando em
frente à empresa, atravessei a rua, avistei uma
senhora de cabelos grisalhos, vestida com rou-
pas longas e segurando uma cesta, já imagina-
va que seria alguma vendedora ambulante,
odiava isso!

Assim que atravessei a rua, a senhora me
parou, querendo vender seus artesanatos. Ela
pegou em uma das minhas mãos, pediu ajuda
pois precisava de dinheiro para ajudar a sua
neta, que estava muito doente. Eu não dei im-
portância e falei em tom rude: - Eu não quero
nada velha, já tenho muita porcaria em casa!
Me solta que estou atrasada para o trabalho!

Naquele momento ela me olhou nos olhos e
disse: - Você pagará por sua arrogância, vai so-
frer muito, só a morte te libertará e assim mi-
nha neta dela ressurgirá! Eu sorri para ela em
tom de deboche e segui meu dia. Velha caduca!
Eu era cética, nunca acreditei em nada!

Meu dia transcorreu normal. A noite foi di-
ferente. Às três horas da madrugada meu sono
desapareceu, acordei ouvindo vozes assusta-
doras vindas do espelho. Seria estresse?

De manhã fui ao hospital, me prescreveram
calmantes, acreditavam ser uma crise de ansi-
edade. Tomei os medicamentos e nada funcio-
nou. Até que em uma das noites em claro senti
uma forte pressão em cima de mim, era um
peso morto me deixando presa sem conseguir
respirar. De repente eu ouvi pela primeira vez
as palavras ditas pela senhora no dia anterior.

Naquele momento deixei de ser cética, eu
havia sido amaldiçoada! Na manhã seguinte, fui
à procura da senhora, procurei em toda cidade,
até que a encontrei. Pedi perdão e levei muito
dinheiro para ajudar a neta dela e assim ela
quebraria a maldição. Ela apenas sorriu e disse
que o que foi dito não poderia ser desfeito.

Eu estava condenada por minha arrogân-
cia! Tentei achar solução, fui em benzedeiras,
igrejas, ninguém sabia quebrar a maldição.

Não desisti… Decidi seguir a velha senhora
até a casa dela. Esperei um pouco até ela sair.
Quando ela saiu, bati à porta e uma pobre meni-
na doente me atendeu. Pedi licença a ela e disse
que a levaria ao melhor hospital. A menina se
curou. A velha senhora quebrou a maldição.

Sobrevivi, mas uma dica, maldições existem!

rafarockfarias@gmail.com

A Vida
Parte 2

Eu já fui o amor
Para pessoas erradas
Também já fui o ódio
Para pessoas certas

Já fui espinho
Quando eu devia ser flor
E já fui romântico
Quando nem deveria falar de amor

Já chorei
E fiz muita gente chorar
Mas também já sorri
E fiz muita gente se alegrar

Já fui protagonista
De amores inesquecíveis
E também já fui coadjuvante
De amores frustrados

Já fui santo
Já fui pecado
Já fui vencedor
Já fui fracassado

Já emprestei o meu tempo
Para quem não merecia um segundo
E já esgotei o meu tempo
Com quem merecia todo tempo do mundo

Já fui louco
Quando eu deveria me acalmar
Mas também já fui calmo
Quando devia mesmo enlouquecer

Mas quer saber eu vivi a vida
Com intensidade e com amor
E quando eu chegar na linha de chegada
Você verá que eu sempre fui um vencedor

GARIBALDI          PÓS-PANDEMIA

Plano Estratégico de
Retomada do Turismo
em Garibaldi será
apresentado em live

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

A  Prefeitura de Garibaldi, por meio da
Secretaria de Turismo e Cultura rea-
lizou na manhã desta quinta-feira
(25/06) uma live para divulgação das

Rotas Turísticas do município. Na próxima
quarta-feira (01/07) às 10 horas, uma nova live
será realizada, desta vez para apresentação do
Plano de Recuperação Emergencial do Turismo
e da Cultura e o Lançamento do Selo Empreen-
dimento Limpo e Seguro de Garibaldi.

A segunda live, também intitulada ‘Garibaldi,
um brinde a você!’ terá a participação do prefei-
to Antonio Cettolin, do secretário de Turismo e
Cultura, Paulo Salvi, da Presidente do Conselho
Municipal de Turismo de Garibaldi, Mariana
Milani, da Consultora e Turismóloga, Ivane
Fávero e da equipe da Secretaria de Turismo e
Cultura.

O Plano Estratégico de Retomada foi elabo-
rado a partir de muitas reuniões virtuais, da
Secretaria de Turismo e Cultura, com integran-
tes do Comtur, entidades, empreendedores do
trade turístico, com a participação da Consulto-
ra Ivane Fávero.

O foco principal deste plano de retomada é
movimentar a cadeia do turismo e da cultura,
neste momento que estamos vivendo, de pan-
demia, para apoiar principalmente os empreen-
dedores locais.

O secretário de Turismo e Cultura, Paulo
Salvi, reforça o sentimento de cooperação e de
fortalecimento do destino, com ações proativas,
que possam fazer a cadeia do turismo e da
cultura retomar seus movimentos em nosso
município.

A live será transmitida na página oficial do
Facebook, em https://fb.com/garibalditurismo.
A iniciativa é promovida pela Secretaria de
Turismo e Cultura, com o apoio do Comtur -
Conselho Municipal de Turismo.

Live Garibaldi Um brinde a você

FOTOS: CARINA DE BORBA / DIVULGAÇÃO

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Já disponível na

e na 
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FABIANO
VEÍCULOS

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

VW
GOL G4 1.0 2P AR CONDICIONADO FLEX-2006-VERMELHO R$ 14.900,00
GOL G5 1.0 4P COMPLETO FLEX-2009-VERMELHO R$20.900,00
PARATI G3 2.0 8V CROSSOWER REBAIXADA GAS-2005-PRATA R$21.900,00
PARATI CL 1.6 AP 2P COMPLETA GAS-1997-VERDE REPASSE R$7.900,00
APOLLO GL 1.8  GAS-1990-MARRON R$ 6.900,00
FIAT
TEMPRA HLX 2.0  GAS-1997-PRATA REPASSE R$ 5.900,00
TEMPRA 2.0 OURO  GAS-1995-VERDE R$6.900,00
UNO MILLE 2P  GAS-1999-BRANCO  R$ 9.900,00
SIENA 1.6 COMPLETO GAS-1999-CINZA R$10.900,00

GM
ZAFIRA ELITE 2.0 7 LUGARES GAS-2005-PRATA R$ 26.900,00
CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT DIR. HIDR. GAS-2009-BRANCO R$16.900,00
VECTRA GLS 2.0 8V COMPLETO GAS-1998-AZUL R$13.900,00
BLAZER DLX 2.2 EFI COMPLETA GNV-1997-VERDE R$18.900,00
S10 2.2  2P FLYER 5 PASSAGEIROS GAS-1998-AZUL REPASSE R$14.900,00
MONZA 2.0 4P COMPLETO GAS-1994-PRATA R$8.900,00
MONZA 2.0 4P COMPLETO GAS-1994-PRATA R$8.900,00
KADETT SL 1.8  GAS-1995-BORDO R$ 7.900,00
KADETT GL 1.8  GAS-1996-BRANCO  R$ 7.900,00
KADETT SL 1.8  GAS-1993-PRETO  R$7.900,00

FORD
FOCUS SEDAN 2.0 AUTOMÁTICO COMPLETO GAS-2005-PRATA R$19.900,00
FOCUS SEDAN 1.6 COMPLETO GAS-2005-DOURADO R$19.900,00

OUTROS
COROLLA  XEI 1.8  MANUAL GAS- 2001-PRATA  R$ 18.900,00
COROLLA XEI 1.8 MANUAL GNV-2001-MARRON R$18.900,00
PEUGEOT 207 XR 1.4 4P COMPLETO GAS-2009-PRETO R$19.900,00
CARRETÃO ABERTO 2006 R$ 3.500,00

12:20 87%

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Todas as
nossas
plataformas
em um
único lugar

Baixe e acesse a FP Digital

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Todas as nossas plataformas
em um único lugar

87%12:20

1 Acesse a loja de aplicativos
do seu celular

Play Store | Google Play
para Android

App Store
para iOS

2 Busque por Grupo Popular

3 Faça o download
Instalar

4 Acesse nossos conteúdos

Principais notícias
da região

Áudios de
entrevistas

Rádio Popular
ao vivo

Folha Popular
Digital

Contato direto com o
estúdio e a recepção

O Município de Teutônia torna público aos
interessados que estará procedendo o
CHAMAMENTO PÚBLICO, no período de 29 de
junho de 2020 a 10 de julho de 2020,  no horário
das 8horas às 11horas e das 13horas e 30minu-
tos às 16horas e 30minutos, na sala 49 do Centro
Administrativo Municipal, para fins de concessão
de incentivo econômico ao comércio e prestado-
res de serviços formais, sediados no Município
de Teutônia/RS, sob a forma de auxílio para
pagamento de locação de imóveis, conforme Lei
Municipal nº 5.380/2020. Informações adicionais
poderão ser obtidas na Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo, ou pelo telefone (51) 3762-
7700, ramal 129.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEUTÔNIA

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2020

Teutônia, 24 de junho de 2020
Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal

O Município de Teutônia torna público que no
dia 30 de julho de 2020, às 9h, no Setor de
Licitações, sala 62, sito na Avenida 1 Oeste, 878,
Bairro Centro Administrativo, neste Município,
serão recebidos e abertos os envelopes de
documentação e propostas, do tipo maior oferta
por item, para alienação de imóveis de proprieda-
de do Município de Teutônia/RS. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações da Prefeitura, pelo fone (51) 3762-7747
e ainda pelo e-mail licita@teutonia.rs.gov.br.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEUTÔNIA

AVISO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 03-03/2020

Teutônia, 26 de junho de 2020
Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal
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REGIÃO
IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO

Energia elétrica
garante bom
desempenho
de setores como o agronegócio

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

rosane@certelnet.com.br

Reflexões para
novas possibilidades

O cenário econômico é um dos mais afeta-
dos devido às recomendações de distanciamen-
to. Com a suspensão de parte das atividades
não essenciais, profissionais autônomos e pe-
quenas empresas foram gravemente afetados.

Segundo o FMI, a renda per capita deve cair
no mundo inteiro após a pandemia. Dentre os
países, no Brasil ela deve cair mais que em
63% dos países do mundo.

Muitos brasileiros têm uma renda fixa, como
empregado, e outras como autônomos, por
vendas diretas ao consumidor, produção de ar-
tesanato e outros serviços prestados.

Por outro lado, responsáveis por um impor-
tante movimento econômico em tempos nor-
mais, as mulheres de alto poder aquisitivo,
compradoras de produtos que geram renda al-
ternativa, perderam receita, e devem comprar
menos em 2021. Portanto, a reinvenção é im-
portante neste momento.

Durante esses meses de distanciamento, as
pesquisas por termos como “perto de mim” e
“perto daqui” no Google, aumentaram significa-
tivamente. O ponto crucial é descobrir quais
são as novas necessidades que têm surgido.

Como que em uma guerra, após a pandemia
haverá reconstrução. Não se quer acreditar no
pior, mas como não sabemos até onde isso vai,
pensar em alternativas é papel do empreende-
dor agora.

Estamos ingressando na terceira fase da Pan-
demia, que é a reflexão estratégica para as mu-
danças. Você pode dividir a sua em categorias,
como negócios, vendas, atendimento, marketing,
recursos humanos e gestão de equipe. Reinvente
serviços, ofertas e, quiçá, crie demanda.

Uma das decisões mais acertadas é a digita-
lização do negócio, que já vinha permitindo que
pessoas sem vínculo empregatício conseguis-
sem algum tipo de renda.

Algumas sugestões para autônomos: produ-
tos delivery, atendimento virtual para mães,
cabeleireira e barbeiro a domicílio, personal
trainer a domicílio, marmitas fit, terapeutas
virtuais.

Resumindo, são indicadas algumas medidas
necessárias: estar e trabalhar on-line, comunicar,
reduzir gastos, entregar, encantar, gerenciar e mo-
tivar a equipe, cuidar do fluxo de caixa, aproveitar
todo tempo, trabalhar muito, ser positivista.

Lembre-se, que a taxa de emprego, respon-
sável pelo aumento da renda em geral, é a últi-
ma a melhorar depois da recessão.

Boa sorte!

FONTE: AI CERTEL

O  período é de conscien-
tização e muitos cuida-
dos em relação às
práticas no dia a dia. O

surgimento da pandemia causou
uma série de mudanças na rotina
de toda a humanidade, tanto no
que tange à saúde quanto ao tra-
balho. Mas, há setores que, inde-
pendentemente, não podem pa-
rar, pois lidam com itens conside-
rados essenciais.

É o caso da produção de ali-
mentos. Em Araguari, Forqueti-
nha, o casal de agricultores Mar-
celo e Lenir Teresinha Brietzke
Quinot se enquadra nessa situa-
ção. Além de se precaverem con-
tra a disseminação da Covid-19,
eles precisam manter ativa a pro-
priedade agropecuária. “Temos
evitado sair de casa e, se não tem
como evitar, utilizamos a másca-
ra, mantemos maior distancia-
mento e intensificamos o uso do

álcool em gel. Temos os nossos
pais que são idosos, então preci-
samos nos preocupar com eles
também, nos mantendo em casa.
Evitamos passear e receber visi-
tas, uma prática que era comum
antes. Também usamos bastante
os aplicativos dos bancos para
pagamentos e transferências”,
observa Lenir.

E para que a lida na proprie-
dade não pare, não pode faltar
energia elétrica. São quatro mil
suínos alojados em seis galpões,
vacas leiteiras e plantio de fumo.
Para todos eles, a energia é extre-
mamente essencial. “Somos gra-
tos à Certel por recebermos um
insumo de qualidade. Seja para
alimentar os porcos, através de
um sistema automático que dire-
ciona a ração, também para orde-
nhar as vacas, manter o resfria-
mento do leite a -3,4 graus, con-
duzir água aos bebedouros e para
a secagem do fumo”, afirma Lenir.

Ela ainda lembra que a energia
é importante para as demais tare-
fas domiciliares e por possibilitar
um banho quente, seja em casa ou
na hora de entrar e sair da granja.
“Até a água que bebemos depende
da energia para ser bombeada e
chegar à residência. E o que dizer
da internet, que agiliza a comuni-
cação com as integradoras e nos
traz informação e entretenimento.”

Marcelo acrescenta que, sem
luz elétrica, nada funciona na pro-
priedade. “Queremos agradecer à
Certel, pois sempre que precisa-
mos, somos muito bem atendidos.
Afinal, é desesperador chegar ao
fim da tarde e não ter energia para
realizarmos os nossos trabalhos.
O nosso muito obrigado a todos
da cooperativa, desde os atenden-
tes que recebem a nossa ligação
pelo 0800 até os engenheiros,
eletricistas e plantões que reali-
zam o atendimento mais próximo
aos associados”, sublinha.

Lazer também depende de um bom fornecimento

Energia é fundamental na propriedade

DIVULGAÇÃO
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TEUTÔNIA          POR ETAPAS

Seguem as obras de reformulação
do Clube Canabarrense

WALKHER VARGAS / DIVULGAÇÃO

Área passa por limpeza, próxima etapa é a construção dos muros

PALOMA GRIESANG

Q uem passa pelo
Bairro Canabarro,
em Teutônia, per-
cebe que um ponto

conhecido está ficando de
cara nova. Trata-se da sede
do Clube Canabarrense, que
está sendo reformulada e se
transformará em um comple-
xo esportivo e social. “O tra-
balho é difícil, mas prazeroso
porque estamos tendo resul-
tado”, destaca o presidente
do Canabarrense, Vanderlei
Weiand, o Peixe. A sede do
clube fica na Rua Dom Pedro
II, próximo ao viaduto e à
rodoviária.

A reformulação - divulga-
da pela Folha Popular em
dezembro de 2019 - faz parte
das metas assumidas pela no-
va diretoria, junto com a rea-
bertura do salão de eventos.
De acordo com Weiand, a par-
te da piscina estava condena-
da desde 2009, e o campo de
futebol sete funcionava de
forma precária. “Aquela área
dava um custo muito alto de

manutenção e limpeza, por-
que foi feito muito ‘puxadi-
nho’”, explica.

O presidente destaca que,
com o apoio da comunidade,
está sendo possível fazer um
bom trabalho. Segundo ele,
não há previsão de data para
colocar o campo de futebol
em atividade novamente. “A

gente trabalha com apoio de
pessoas, com parcerias de
algumas empresas. E a gente
precisa, primeiro, passar por
uma limpeza. Ele precisa ser
limpo, ser rebaixado”, explica.
O presidente destaca que o
trabalho está bem avançado,
com praticamente toda área
plana.

Weiand destaca que se
trabalha por etapas. “A
próxima etapa agora, nos
próximos dias, quando esti-
ver pronto esse rebaixo do
solo e a remoção do entulho,
será a construção do entorno
do muro”, salienta ele. Após
o muro, será feita a pista de
caminhada em volta de toda

área do clube. “Para daí a
gente planejar a questão do
campo. Vamos fazer  parte
de tratamento de solo. Já
estamos conversando sobre
o plantio de grama. Mas é
tudo por etapas”, pontua o
presidente. O salão social já
está funcionando, inclusive
com PPCI.

No momento, área passa por rebaixamento e limpeza, próxima etapa será o muro

Imagens do projeto futuro da sede do GR Canabarrense

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Entramos no “Túnel”
de número 689, aperta-
mos o botão retrocesso
para voltarmos ao ano
de 2004 e relembrarmos
um pouco da “Seleção de
Teutônia, diante do Ju-
ventude de Caxias”. O
Juventude de Caxias fa-
zia sua pré-temporada
em Teutônia e houve es-
te jogo no campo do Es-
perança de Languiru, no
dia 8 de fevereiro. A Se-
leção de Teutônia foi co-
mandado pela dupla
Neurilene Krai (Gaúcho)

e Jaime Wathier (Atléti-
co Gaúcho).

E o time de Teutônia
fez bonito, jogando uma
excelente partida, inclu-
sive vencendo a primei-
ra etapa por 1 a 0, gol do
meio campista Ronei,
num chute de fora da
área. Na segunda etapa,
o Juventude empatou,
através de uma penali-
dade máxima convertida
por Paulinho.

Veja na foto o atacan-
te PELÉ-Gildor Tirp, do
Selecionado de Teutô-

nia, com o Imigrantense
FELIPE SPELLMEIER, na
época no Juventude de
Caxias, em entrevista ao
repórter DONATO

KLEIN. Direto do Túnel
do Tempo, há mais de 16
anos. Fique de olho, um
dia pode ser a sua foto a
surgir aqui no “Túnel”.

Rudimar Thomas
rudimarthomas@yahoo.com.br

Seleção de Teutônia diante o Juventude

História do esporte - “Seleção de
Teutônia diante do Juventude”

Aproveitando o Túnel do Tempo de hoje,
apresentamos alguns detalhes do encontro do
Selecionado amador de Teutônia, no empate
diante do Juventude de Caxias. A arbitragem
daquela partida foi conduzida pelo árbitro
TACHA-Jorge de Freitas e, os auxiliares PAULO
FREITAS e VALDIR LAMMERS. O time de Teu-
tônia atuou com Edison, Duia (Xande Müller),
Tranqueira, Maickel Sanders e Peo (Alexandre
Schuster); Cléo Queiroz, Sandrinho e Edinho
(Peixe); Ronei (Paulo César), Pelé (Fábio Ba-
gé) e Ivo da Rosa (Beto). Os jogadores da Sele-
ção foram convocados pelos dois treinadores:
Neurilene Krai (Gaúcho) e Jaime Wathier
(Atlético Gaúcho). O jogo terminou em 1 a 1,
sendo que Ronei marcou para o Selecionado
de Teutônia. Na equipe do Juventude atuou o
zagueiro Naldo, na época bem jovem, que aca-
bou fazendo carreira na Europa.

As feras do Saldanha
Nos reportando ainda a passagem dos 50 anos da con-

quista do tricampeonato Mundial em 1970 no México. A
Seleção Brasileira, após a desclassificação ainda primeira
fase da Copa de 1966, resolveu fazer algumas mudanças
drásticas, em se tratando do Selecionado de futebol. Para
a disputa das eliminatórias trouxe para ser treinador um
comentarista de futebol, João Saldanha, gaúcho de Alegre-
te. Convocou a base do time de três equipes: Santos, Cru-
zeiro e Fluminense, e os denominou de “Feras do
Saldanha”. Mesmo classificando o Brasil para a Copa, João
Saldanha foi demitido, em virtude de sua posição firme e
sem receios. Aí entra o técnico Zagallo, que levou a mesma
basee deu as pinceladas finais para aquele time, que en-
cantou o mundo com seu futebol vistoso.Sem pulo

1) Último dia 19 de junho foi a passagem
dos dez anos do acesso do LAJEADENSE para
a elite do futebol gaúcho. 2) SERGINHO
ALMEIDA atleta no acesso do Lajeadense em
2010, atualmente é o técnico da equipe. 3) O
Argentino D’ALESSANDRO, no Inter há 12
anos, busca a dupla cidadania e passaporte
brasileiro. 4) ANDERSON, ex-atleta Grê-
mio/Inter/Porto/Manchester United, entre
outros, buscando investir em imóveis de La-
jeado. 5) LEONARDO MICHELS, integrante da
equipe da AECA Canoagem, é funcionário da
Brasilata de Estrela. 6) Atletas campeões
mundiais na Copa de 1970 receberam da CBF
uma réplica da Taça Jules Rimet pela passa-
gem dos 50 anos. 7) Assistente de arbitragem
VITOR ELLWANGER nos dá o privilégio de
acompanhar a nossa Sem Pulo de número
1.099.

Comentários
Sobre a última Túnel do Tempo do Milton Graeff-

Falcão:
1) Show de bola esta matéria, sei que o Milton tra-

tava bem a gorduchinha. Lembro também do trio com
ele, o Ernane e o Gomes. Abraços. (Sandro Blume-
Novo Hamburgo-RS). 2) Parabéns Milton pela matéria
publicada. Só queria te perguntar onde foi parar essa
cabeleira toda que tu tinhas naquela época? (Paulo Ri-
os Fernandes-Lajeado-RS). 3) Parabéns Rudimar pela
matéria, o Milton merece muito esta bela lembrança.
Jogamos junto no XV de Novembro em Cruzeiro. Além
de ótimo jogador tem um grande caráter. (Henrique
Henz-Cruzeiro do Sul-RS). 4) Olá Rudimar, recebi
mensagem do Catarina aí de Teutônia: “Edição de hoje
na coluna Sem Pulo da Folha Popular, todo mundo só
fala disso. Parece uma versão melhorada do Falcão do
Inter. Parabéns muito legal a matéria”. Te agradeço e
vai ficar por meus netos, minha filha ficou eufórica.
(Milton Graeff-Falcão-Pelotas-RS).

EM CIMA DE SUA FAMA
Na edição desta semana recebo a colaboração de

um grande ser humano e também foi um baita joga-
dor de futebol, no profissional e depois no amador. O
Ivanzinho de Portão participou, juntamente com o
Márcio Chagas, de um selecionado aqui do estado
que disputou uma competição. Foi lá no Recife e
reencontraram um grande ídolo do Náutico e que é
da nossa região. Veja na foto IVANZINHO SANTOS
com o KUKI e o MÁRCIO CHAGAS, em pose especial
no estádio do Náutico, onde Kuki teve maior desta-
que em sua carreira profissional e é um grande ídolo

ANIVERSÁRIO DE 89 ANOS
O Grêmio Recreativo Canabarrense comple-

tou 89 anos na quarta-feira (24 de junho).
Fundado em 24 de junho de 1931, o Canabar-
rense tem em sua galeria de títulos o Estadual
de Amadores de 2002, o Regional Certel Asliva-
ta de 1997, os campeonatos municipais de
1992, 1996, 1997, 2004 e 2011, a Copa Amado-
ra de Teutônia de 2010. O último campeonato
oficial disputado pelo clube foi em 2012, quan-
do ficou vice-campeão municipal. A galeria de
troféus também está sendo recuperada pela
diretoria.
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Ex-atleta da Avates é a nova
contratação do Brasília Vôlei

FONTE: AI AVATES

A jogadora de vôlei Paula Mohr
(26) está de volta ao Brasil.
Depois de jogar por oito me-
ses no Al-Ahly, do Egito, ela é

a nova contratação do Brasília Vôlei,
time do Distrito Federal. Paula fez parte
das equipes da Avates por cinco anos,
entre 2008 e 2013. Para a atleta, foi nas
quadras do Ginásio Ito Snel – onde treina
a Avates – que ela teve certeza que que-
ria se tornar uma atleta profissional.

Paula, que é natural de Horizontina,
no noroeste do Estado, veio para Estrela

em função da Avates. “Eu tive pessoas
maravilhosas ao meu lado na Avates,
profissionais a quem serei eternamente
grata. Eles contribuíram na minha for-
mação como atleta e, também, como
estudante e como pessoa”, recorda. Para
ela, o sucesso alcançado no esporte hoje,
tem ligação direta com a base. “O projeto
da Avates sempre teve uma grande visi-
bilidade no cenário nacional, principal-
mente por causa do Festival
Internacional Cidade de Estrela de Volei-
bol Feminino. E isso ajuda muito as
atletas que querem seguir jogando. Com

certeza, é o melhor projeto de base do
Rio Grande do Sul”, afirma.

O contrato com o Brasília é de agos-
to/2020 a abril/2021. Parada por alguns
meses em função da pandemia do Corona-
vírus, a atleta de 1,87m e que joga como
oposta/ponta, não vê a hora de voltar às
quadras. “Minha expectativa é sempre boa
para uma nova temporada. Eu tive uma
temporada bem desafiadora no Egito, pois
lá existe uma cultura e um voleibol total-
mente diferente daqui. Por isso estou bem
ansiosa para jogar a Superliga Feminina,
para jogar o alto nível novamente”, destaca.

Colecionadora de títulos,
Paula, natural de

Horizontina, jogou por
cinco anos na Avates, e em

2019, foi para o Egito,
onde defendeu o Al-Ahly

ARQUIVO PESSOAL

LEIA MAIS       

Como ingerir
quantidades

significativas de
vitamina D

NUTRIÇÃO

LEIA MAIS       

Naquele momento
deixei de ser cética,

eu havia sido
amaldiçoada!

CONTOS DA DARA

LEIA MAIS       

Estamos ingressando na
terceira fase da Pandemia,

que é a reflexão estratégica
para as mudanças
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