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TEUTÔNIA          EMPREENDIMENTOS

Centro Empresarial do Município já
funciona na antiga fábrica da Paquetá

FOTOS: DANIELA BARONI MARTINS

Primeira empresa instalada é do setor metal mecânico, com a fabricação de implementos rodoviários - tanques de alumínio e aço inox

DANIELA BARONI MARTINS

O  Centro Empresari-
al de Teutônia, ins-
talado no complexo
industrial da Pa-

quetá, que encerrou suas ati-
vidades recentemente, já con-
ta com atividades de uma no-
va empresa. As negociações
por parte da administração
municipal para o uso do espa-

ço iniciaram ainda no segun-
do semestre de 2019 e, em
março deste ano, um em-
preendimento do setor de
tanques e silos em semirrebo-
ques começou a operar.

O espaço utilizado pela
E.H.B.S.A é de 2,8 mil metros
quadrados. Mas, o CET ainda
possui disponíveis mais dois
pavilhões de 2,2 mil e de 5

mil metros quadrados. Se-
gundo o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo de
Teutônia, Sidnei Eckert, estes
locais estão sendo oferecidos
para empreendedores da re-
gião. “Sabemos que é um mo-
mento difícil da economia e
maiores investimentos não
são tão fáceis de ocorrer.
Mas, a gente trabalha com a

expectativa de que esses pré-
dios sejam ocupados”, pon-
dera ele.

Podem ocupar estes pré-
dios qualquer ramo de ativida-
de, não precisa ser especifica-
mente calçados. “Empresas de
vários tipos sempre é melhor,
para podermos diversificar.
Na economia, como estamos
vendo agora, alguns setores

estão com muita dificuldade,
e outras, como o setor da ali-
mentação, continua a pleno
vapor”, comenta Eckert.

Desde a semana passada
que o imóvel da Paquetá em
Teutônia se chama de Centro
Empresarial Teutônia. A es-
trutura está à disposição para
empresas que queiram se ins-
talar em Teutônia. 

Os vereadores puderam conhecer o empreendimento nesta segunda-feira (29/06)
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VISITA À EMPRESA 
Nesta segunda-feira (29/06),

o secretário visitou a nova fábrica
já instalada, acompanhado de al-
guns vereadores de Teutônia, pois
a administração municipal enca-
minhou um projeto de lei de in-
centivo ao empreendimento, em
que será pago 50% do valor do
aluguel por até 24 meses. Nesta
visita, eles puderam conhecer os
produtos que serão produzidos
no Município, que tem como carro
chefe tanques e silos de alumínio
para semirreboques. Mas, tam-
bém há a fabricação de semirrebo-
ques com tanques de inox.

Os proprietários do negócio
explicaram que estão há cerca de
24 anos no ramo, prestando asses-
soria e desenvolvendo projetos,
em parceria com outras empresas.
Porém, decidiram investir na em-
presa própria para a fabricação

destes produtos. O diferencial de
utilizar o alumínio seria em poder
diminuir de 300, 400 ou até 600
quilos no peso do tanque. A inten-
ção é fabricar até 18 tanques por
mês, com a possibilidade da con-
tratação de mais mão de obra
ainda neste segundo semestre de
mais cinco pessoas, sendo que já
tem sete funcionários.

A fábrica já está produzindo,
neste momento, sete tanques que
serão exportados para o Uruguai.
É o primeiro pedido que será
emitido a partir da planta indus-
trial teutoniense. Enquanto isso,
o setor de projetos já elabora
novos silos rodoviários com ca-
pacidade de carga ampliada e
mais leves. “Além de fazer um
tanque eficiente, também esta-
mos atentos ao design. Trabalha-
mos com diferenciais e qualidade

para atender os clientes”, obser-
va Fernando Arenhart, que atua
na área comercial.

Os dois irmãos Fernando e
Elton Arenhardt possuem larga
experiência no ramo. De 1994
até 1998 atuaram com reforma
de tanques. Desde 1998, fazem
fabricação de novos implemen-
tos, inovando na criação de tan-
ques com grande capacidade de
transporte e baixo peso de tara.
De 2015 até meados de 2019
estiveram com parceria na Triel-
HT de Erechim. O filho de Elton
que sugeriu e estimulou a famí-
lia a montar a própria empresa.
A mão de obra qualificada de
Teutônia e região - alguns acom-
panhando os dois irmãos há
vários anos - além do prédio em
boas condições pesaram bastan-
te na decisão.  

OUTROS INCENTIVOS
O secretário de Indústria e

Comércio, Sidnei Eckert, destaca
que estão sendo mantidos conta-
tos com os proprietários da em-
presa RR Shoes, que fechou as
portas recentemente, para ver a
possibilidade de aluguel do pré-
dio para outra empresa se insta-
lar. “Precisamos estar sempre
atentos, porque sabemos o pro-
blema que se torna para as pes-
soas que ficaram ou vão ficar
desempregadas no município e
aguardam por parte da adminis-
tração iniciativas para que a gen-
te possa voltar a gerar empregos
no pós-pandemia”, explica. Nesta

segunda-feira, Eckert antecipou
que espera anunciar em julho ou
agosto uma nova empresa para
se instalar neste pavilhão, mas de
outro ramo de atividade.

O setor de móveis e esqua-
drias também está recebendo
um incentivo. A administração
está encaminhando um projeto
de Lei para a Câmara de Verea-
dores para recursos para a Mon-
tar Móveis, que tem um prédio
de 200 metros quadrados e
comprou um terreno para am-
pliar com a construção de pavi-
lhão de 600 metros quadrados.
Com a previsão de ampliação de

mercado e de geração de em-
pregos.

Além disso, a secretaria de Pla-
nejamento disponibilizou mais
três áreas institucionais para em-
preendedores do município que
serão leiloadas.  Já está setor de
licitações e as empresas podem ver
no site as áreas, duas no Bairro
Canabarro e uma no Bairro Teutô-
nia. “Temos cerca de sete empre-
sas interessadas, esperamos que
mais possam estar realizando o
sonho da construção do prédio
próprio. Na maioria, são empresas
locais, que se solidificando no mu-
nicípio”, pondera Eckert.

O espaço utilizado pela E.H.B.S.A é de 2,8 mil metros quadrados. Mas, o CET
ainda possui disponíveis mais dois pavilhões de 2,2 mil e de 5 mil metros quadrados

WESTFÁLIA
POSSIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO

Telefone público
permite ligações
gratuitas para
números fixos

O novo telefone público instalado junto à
Unidade Básica de Saúde (UBS) de Westfália
permite que a comunidade faça ligações de
forma gratuita para números fixos da OI locali-
zados dentro do Estado do Rio Grande do Sul. O
orelhão, como conhecido popularmente, foi ins-
talado na segunda-feira, dia 22 de junho, por
servidores da operadora.

A colocação e instalação do telefone público
atende uma recomendação da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel), que sugere a
disponibilização, nos municípios, junto de esco-
las, Brigada Militar ou órgãos de saúde. Em
Westfália, levou-se em consideração que próxi-
mo à UBS o telefone público seria mais útil à
comunidade.

Conforme servidores da OI, em ligações para
telefone fixos que iniciem com 3762 não é preci-
so discar o DDD nem o código de área. Já para os
demais (3714, por exemplo), é preciso colocar o
DDD + o código de área correspondente.

Novo telefone público foi
instalado pela OI junto à
Unidade Básica de Saúde

PALOMA DRIEMEYER VALANDRO / DIVULGAÇÃO

A colocação e instalação do telefone público
atende uma recomendação da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel)

12:20 87%

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Já disponível na e na 

Todas as  nossas
plataformas
em um  único lugar

Você lê, ouve
e acompanha

as principais
notícias

da região



NOTÍCIASTERÇA, 30 de JUNHO de 20204 FOLHA POPULAR

Garibaldi vai aderir a programa
para quitação de dívida do Estado

GARIBALDI           NEGOCIA RS

1961elton@gmail.com

Indenização para filho que teve
que sepultar o próprio pai

     Na cidade de Ipatinga (MG), região do Rio
Doce, um homem receberá R$ 5 mil em indeni-
zação por danos morais por ter sido levado
a auxiliar no enterro do próprio pai. O cemitério
local não disponibilizou funcionários para o ser-
viço. A decisão é da 6ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que refor-
mou parcialmente a sentença da comarca. O fi-
lho do falecido afirmou no processo que, para
realizar o sepultamento no cemitério local, en-
trou em contato com a prefeitura e pagou a guia
referente ao serviço, no valor de R$ 216,90. Ele
acrescentou que levou o corpo para o cemitério,
mas os coveiros não compareceram ao local na
hora marcada. Por causa disso, precisou colocar
o caixão na cova.

UFSM é condenada a indenizar
mulher que caiu em buraco

     A 3ª Vara Federal de Santa Maria conde-
nou a Universidade Federal do município
(UFSM) a pagar mais de R$ 53 mil a uma mu-
lher. Ela se machucou ao cair em um buraco
nas dependências da instituição. A mulher in-
gressou com ação narrando que, junho de
2017, foi com a família a um evento sediado
no campus central da instituição de ensino. No
final da tarde, caminhando para sair do local,
caiu em um buraco no gramado, localizado
próximo à calçada e também adjacente a um
bueiro coberto. A autora informou que se ma-
chucou severamente e que, após ser atendida
pelos socorristas, foi encaminhada ao hospital.
Precisou passar por procedimento cirúrgico,
sessões de fisioterapia e tomar medicamentos.

Plano de saúde é condenado por negar
cirurgia de redução de mamas

     A recusa injustificada para o fornecimento
de tratamento médico causa danos morais, não
se tratando apenas de um mero aborrecimento.
Com esse entendimento, o Tribunal de Justiça
da Paraíba condenou a Unimed João Pessoa ao
pagamento de uma indenização, a título de da-
nos morais, no valor de R$ 5 mil, em razão da
negativa de cobertura para realização de uma
cirurgia de redução de mamas (mamoplastia). O
relator do recurso observou que a recusa no
atendimento, retardando a realização de exame
médico imprescindível, frustra a boa-fé contra-
tual do consumidor, que se vê desamparado pe-
la instituição, cujo serviços ele comprou para
serem usados em momento como estes.

ANUNCIE SUA MARCA
NA FOLHA POPULAR

AQUI SEMPRE
TEM ESPAÇO
RESERVADO

PARA SUA MARCA

AQUI SEMPRE
TEM ESPAÇO
RESERVADO

PARA SUA MARCA

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

O  Governo do Estado
apresentou o programa
Negocia RS, que tem co-
mo objetivo a quitação

de débitos da saúde do Estado com
as prefeituras, por meio da dação
em pagamento com bens imóveis.

A proposta foi elaborada pelo
Governo do Estado em conjunto
com a Federação das Associações
de Municípios do Rio Grande do
Sul (Famurs), quando presidida
pelo prefeito de Garibaldi, Anto-
nio Cettolin.

O Estado tem R$ 466,4 milhões
em dívidas não empenhadas na
área da saúde entre os anos de
2014 e 2018. “Havia ainda um
valor de R$ 220 milhões empenha-
do entre 2014 e 2018, que está
sendo quitado parceladamente aos
municípios”, informa o prefeito.

A Prefeitura de Garibaldi ava-
lia um valor de, aproximadamen-
te, R$ 788 mil devido pelo Gover-

no do Estado ao município no
período. Segundo Cettolin, a Ad-
ministração Municipal tem inte-
resse em aderir ao programa e
está levantando os imóveis per-
tencentes ao Estado em Garibaldi.

O antigo prédio do banco Ban-
risul, localizado na Rua Júlio de
Castilhos, não pode ser negocia-
do diretamente pois apenas 51%
é do governo e o restante de
acionistas.

Prefeito Cettolin em vídeoconferência
com o governador Eduardo Leite

VALÉRIA LOCH / DIVULGAÇÃO

Cadastro on-line para universitários
disponível a partir de 6 de julho

ENSINO SUPERIOR

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

Estudantes de cursos técnicos,
ensino superior e pós-graduação
que pretendem usar o transporte
subsidiado pela Prefeitura de Ga-
ribaldi quando retornarem as au-
las presenciais devem realizar o
cadastro on-line, que será libera-
do pelas associações estudantis a
partir do dia 6 de julho.

Estudantes da Ulbra/Canoas,
Feevale/Novo Humburgo, Unisi-
nos/São Leopoldo e instituições de
Caxias do Sul devem fazer o cadas-
tro no site da empresa Santa Luiza:
www.santaluiza.tur.br. Telefone:
(54) 3461 3500/3433 2200.

Estudantes das instituições de
Bento Gonçalves devem fazer o
cadastro no site da empresa Re-
altur: www.realtur.com.br. Tele-
fone: (54) 3462 2767.

Estudantes da Univates/Laje-
ado devem fazer o cadastro no
site disponibilizado pela empresa
Turgatur: www.admesc.com.br.
Telefone: (54) 3464 1188.

Todos os documentos (CPF,
RG, título de eleitor, cartão do SUS,
comprovante de residência atua-
lizado e comprovante de matrícu-
la) devem ser digitalizados e
inseridos no cadastro on-line. O

estudante deverá informar tam-
bém a carga horária total do curso
e o ano de ingresso no curso.

A Secretaria Municipal de
Educação ressalta aos estudantes
que atentem ao preenchimento
do cadastro, prestando as infor-
mações completas, com clareza e
veracidade.

A entrega dos documentos
físicos do cadastro será definida
posteriormente.

Estudantes que estão ingres-
sando nos cursos de Administra-
ção, Ciências Contábeis, Gestão
Comercial, Gestão de Recursos Hu-

manos e Direito e que queiram
utilizar o transporte disponibiliza-
do pelo Município, antes de efetua-
rem o cadastro, deverão entrar em
contato com o Setor de Transporte
Escolar, pelo e-mail transportees-
colar@garibaldi.rs.gov.br ou pelo
telefone (54) 3462 8278, com Ana.

Estudantes que tiverem algu-
ma dúvida devem entrar em con-
tato com a diretoria da respectiva
associação. Contatos disponíveis
no site da Prefeitura: http://www.-
garibaldi.rs.gov.br/secretarias -e-
orgaos/educacao/transporte-tec-
nico-e-universitario/.

ANA BIONDO / DIVULGAÇÃO
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TEUTÔNIA          COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Credenciamento para o
auxílio vai até 10 de julho

DA REDAÇÃO

A  Prefeitura de Teutônia
abriu o período de cre-
denciamento para o au-
xílio aos estabeleci-

mentos comerciais e de serviços,
como forma de diminuir os im-
pactos econômicos da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19).
O credenciamento pode ser feito
junto à Sala do Empreendedor,
sala 49 da Prefeitura, sendo que
a disponibilização do auxílio se-
guirá alguns critérios e o recurso
deve ser destinado para o paga-
mento de aluguel.

O prefeito Jonatan Brönstrup
ressalta que pequenos estabele-
cimentos tiveram queda de 70%
a 80% do faturamento quando
tiveram que fechar completa-
mente suas portas durante certo
período, diante da necessidade
de evitar a propagação do novo
coronavírus. “Estamos criando
movimentos que visam estabele-
cer melhorias na atividade econô-
mica. Não é o valor do aluguel
que vai fazer retornar a condição
financeira da empresa à normali-
dade, mas será um fôlego para o
empresário. Como contrapartida,

teremos a manutenção dos em-
pregos”, frisa.

O período de credenciamento
para o Programa Emergencial de
Auxílio ao Comércio e aos Presta-
dores de Serviços Formais foi
aberto nesta segunda-feira
(29/06) e segue até o dia 10 de
julho. Estabelecimentos creden-
ciais e prestadores de serviço
devem observar o atendimento
aos critérios do edital, disponível
no site da prefeitura. O credenci-
amento pode ser feito na Sala do
Empreendedor, localizada junto
à Secretaria de Indústria, Comér-
cio e Turismo, sala 49 da Prefei-
tura, com atendimento das 8h às
11h e das 13h30 às 16h30.

O comércio representa, atual-
mente, 16,64% da economia do
município. Já os serviços repre-
sentam 8,41%. A iniciativa prevê
a concessão de incentivo econô-
mico ao comércio e prestadores
de serviços formais, já sediados
no Município, que não tenham se
enquadrado como essenciais. O
incentivo será sob a forma de
auxílio para pagamento de loca-
ção de imóveis, no percentual de
30% do valor locatício até o limi-

te mensal de R$ 300,00, pelo
prazo de até três meses.

A elaboração do auxílio partiu
de uma pesquisa realizada em par-
ceria com a CIC Teutônia, em que
se observou que a segunda maior
despesa do comércio e dos servi-
ços no município é o pagamento de
aluguel. A despesa do aluguel fica
somente atrás dos gastos com fo-
lha de pagamento dos funcioná-
rios, sendo que já há um programa
do governo federal que comple-
menta o pagamento dos salários,
bem como o auxílio emergencial.

Com base nisso, o Município
entendeu a necessidade de criar
um programa de auxílio para o
pagamento de aluguel. “O peque-
no comércio, principalmente, en-
tendeu a necessidade de fechar
suas portas por um determinado
período, para que pudéssemos
preparar nossa estrutura para
atender a demanda do novo coro-
navírus. Agora, é o momento de
darmos um aporte por parte do
poder público, claro que seguin-
do critérios, e, assim, mantendo
a economia e os empregos ati-
vos”, salienta Brönstrup.

O PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO
Os beneficiários serão seleci-

onados por meio do edital de
Chamamento Público. A verba
total liberada para este programa
será de até R$ 300.000,00. Para
receber o auxílio, a requeren-
te/empresa deverá preliminar-
mente enquadrar-se nas seguin-
tes condicionantes:

- ser microempresa com fatura-
mento anual de até R$360.000,00
e empregar, preferencialmente, no
mínimo um funcionário registrado
no regime da CLT; ou

- ser microempreendedor in-
dividual (MEI) com faturamento
anual de até R$81.000,00 e em-
pregar, preferencialmente, um
funcionário registrado no regime
da CLT.

A requerente/empresa deverá
requerer o auxílio, via protocolo,
na Secretaria Municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo (Sala do
Empreendedor), a qual, junta-
mente com a Secretaria Munici-
pal de Fazenda, ficará responsá-
vel pela análise e avaliação da
documentação apresentada.

A empresa beneficiada não
poderá transferir sua sede para
outro Município no prazo de 12
meses após o término do prazo

da vigência do Plano de Trabalho,
sob pena de obrigar-se a restituir
em dobro os valores dos benefí-
cios recebidos, atualizados mone-
tariamente, salvo motivo de força
maior, devidamente comprova-
do, quando então restituirá ape-
nas os valores gastos pelo Muni-
cípio com a concessão dos incen-
tivos acrescidos de correção mo-
netária e juros de 1% ao mês.

Se a empresa beneficiada en-
cerrar  suas atividades antes de
decorrido o prazo de 12 meses
após o término do prazo da vigên-
cia do Plano de Trabalho, caberá
a ela, a restituição dos valores dos

benefícios recebidos, atualizados
monetariamente e com juros de
1% ao mês, de maneira proporci-
onal ao tempo que resta para com-
pletar o prazo estipulado.

O prazo para a prestação de
contas financeira é de 30 dias
após o recebimento da última
parcela, devendo apresentar os
seguintes documentos: ofício de
prestação de contas; despesa pa-
ga e comprovante de quitação;
extrato bancário comprovando
depósito e uso do recurso recebi-
do; declaração de faturamento
assinada pelo titular da empresa;
e certidões negativas municipais.

Município auxiliará o comércio e os serviços nas despesas de aluguel

LEO WIEBUSCH / DIVULGAÇÃO

Ato de entrega da praça
de Canabarro é adiado

PRAÇA MUNICIPAL

JÚLIA CAROLINE GEIB

O ato de entrega da revitalização da Praça
Municipal do Bairro Canabarro, a Praça Pastor
Hugo Erich Wilhelm Ziebarth, popularmente co-
nhecida como praça da Comunidade Evangélica
Redentor, deve acontecer em alguns dias. Inicial-
mente previsto para quinta-feira (25/06), o ato
foi adiado devido a chuva e iria acontecer nesta
segunda-feira (29/06). Contudo, pelo mesmo
motivo, foi novamente adiado para uma data
ainda não definida.

 . Conforme o prefeito Jonatan Brönstrup,
durante a revitalização, houve uma busca pela
história do local, e foi quando se descobriu o
nome real da praça, desconhecido por muitos,
definido na lei municipal de 1991. O local foi
palco de momentos históricos, como a celebra-
ção do centenário da colônia de Teutônia, em
1958.

Ziebarth nasceu em 02 de outubro de 1902
em Berlim, na Alemanha, e faleceu em 21 de
novembro de 1979, em Gramado, vindo a ser
enterrado no cemitério Redentor, ao lado da
Praça. Ele foi o pastor responsável por várias
comunidades evangélicas de Confissão Luterana
de Teutônia e de municípios vizinhos entre 1930
e 1965. “Nós podemos revitalizar, mas não pode-
mos apagar a histórica, e isso foi muito bem
pensado”, conta o prefeito.

Mais informações sobre a história da praça e
do município devem ser contadas no ato da entre-
ga, uma vez que estão previstas participações
especiais. Conforme o prefeito, deverão estar pre-
sentes um familiar do pastor que dá nome ao local,
além do historiador Selby Wallauer.

Segundo Brönstrup, a revitalização foi finali-
zada, mas há mais etapas que devem ser inicia-
das no local. “A próxima etapa é a construção de
um local específico para a comercialização de
alimentos da agricultura familiar e feira do
produtor”. Conforme ele, isso já faz parte do
projeto inicial, “porém não licitamos junto para
que pudéssemos entregar primeiro a parte ini-
cial”, conta.

Posteriormente, visando contemplar a ativi-
dade essencial do município, a produção de
alimentos, haverá esse espaço. Também haverá
um local para feira de artesãos, academia ao ar
livre, play ground, e outros

MAIS NOVIDADES NO FUTURO

ÉDSON LUÍS SCHAEFFER / DIVULGAÇÃO

A praça é uma das mais antigas da cidade,
construída nos anos de 1950
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EMANUEL HASSEM
DE JESUS

REGIÃO          QUAL VAI SER A DATA?

“Não há clima nenhum para fazer eleição”,
afirma novo presidente da Famurs
Prefeito de Taquari e presidente da Famurs, Emanuel Hassem de Jesus - Maneco,
avalia a proposta de adiamento das eleições para novembro

PALOMA GRIESANG

O  Senado Federal aprovou, em dois
turnos, o adiamento das eleições
municipais para os dias 15 e 29 de
novembro. A matéria ainda precisa

ser aprovada pela Câmara dos Deputados,
onde o assunto divide opiniões. Há quem é
favorável à mudança proposta, há os que
defendem a realização em outubro, outros
sugerem o adiamento para 2022, junto com
as eleições gerais, há uma proposta de adia-
mento para dezembro e até mesmo para o ano
que vem, quando houver segurança sanitária.

A Federação das Associações de Municí-
pios do Rio Grande do Sul (Famurs) defende
o adiamento das eleições para 2022. O pre-
sidente eleito da entidade e prefeito de
Taquari, Emanuel Hassem de Jesus, o Mane-
co, destaca que essa discussão só existe
porque este é um momento excepcional. “É
uma situação absurdamente complexa e
muito ruim para todos nós”, opina.

Assim, levando em conta toda incerteza
sobre quando a pandemia terá fim no país,
e quando diminuirão as medidas de distan-
ciamento, ele afirma que não há como pensar
em realizar eleições este ano. “Justamente
porque nossa concentração, nosso esforço,
nossa dedicação é para o combate da pande-
mia e das suas consequências, que já são
muito fortes e a tendência é serem ainda
mais pesadas. Não há clima nenhum para
fazer eleição”, pontua.

Maneco afirma ainda que os argumentos e
interesses de senadores e deputados que estão
votando o adiamento não são os mesmos dos
municípios. “Os argumentos não são como os
nossos, preocupados com a saúde. Os argu-
mentos lá, de parte dos deputados e senado-
res, é pensando na sua própria eleição”, opina.

Outro argumento para defender o adia-
mento para 2022 é a economia que isso
geraria para os cofres públicos. “Os recursos
devem ser gastos em eleições, não somos
contra isso, mas nesse momento ele seria
melhor aplicado nas dificuldades que os
municípios estão tendo na área da saúde”,
defende. Mesmo assim, o prefeito acredita
que esta opção de adiamento para 2022 não
ocorra, e que as eleições sejam adiadas para
novembro deste ano.

Um dos argumentos contrários ao adia-
mento para 2022 é de que os prefeitos foram
eleitos para exercer o cargo por quatro anos,
e estender este período iria contra o sistema
democrático. Maneco concorda e, segundo
ele, se fosse um momento de normalidade,
sem pandemia, estaria defendendo esse posi-
cionamento de respeito aos quatro anos.
Porém, este é um momento excepcional.
“Entre a questão da democracia neste sentido
dos quatro anos, da questão jurídica, e os
princípios, que também são jurídicos, da
Constituição, de proteção à vida e saúde, eu
fico, assim como a maioria dos prefeitos, com
a proteção à saúde e à vida”, afirma.

O prefeito acredita que até o próximo
sábado, 4 de julho, haja uma definição sobre
a data, com a votação pela Câmara. Isso
porque dia 4 de julho é o prazo para a
desincompatibilização de servidores que
vão concorrer, e em seguida inicia o prazo
das convenções partidárias.

Outro grande problema com a manuten-
ção de eleições em 2020 é como fazer as
campanhas. Maneco lembra que as campa-
nhas costumam ocorrer de forma presencial,

através de comícios, visitas e reuniões. “Va-
mos ser bem realistas, alguém acha que
algum candidato vai deixar de fazer isso
mesmo sendo proibido?”, questiona.

O prefeito pondera ainda sobre os índices
de abstenção, que já estão em alta e devem
aumentar ainda mais com uma eleição este
ano. “As pessoas já não gostam de votar, em
uma situação como essa é que ela não vai
mesmo e não participa”, aponta.

Ele pondera ainda que candidatos da
situação, ou seja, que estão no governo, po-
dem ter vantagem. Porque sem uma campa-
nha que atinja diretamente as pessoas, elas
tendem a votar em quem elas mais lembram,
e quem está no poder tem a tendência de ser
mais lembrado. “Porque eles estão na vitrine,
eles estão dando entrevista, estão trabalhan-
do, usando o Facebook da prefeitura, a equi-
pe está trabalhando. Ele obrigatoriamente
está lá na rua, e o adversário não está, não
vai poder, e se for vai ser acusado de descum-
prir e usar a pandemia para fazer campanha
eleitoral”, pondera. Assim, ele avalia que são
muitas dificuldades que impedem de ter uma
campanha justa e igualitária, proporcionan-
do que as pessoas avaliem o melhor projeto.

Quanto ao argumento de que é possível
realizar a campanha por meios digitais, redes
sociais e internet, ele lembra do grande pro-
blema de sinal e acesso à internet em regiões
do interior e em diversos outros pontos não
só na região, mas em todo o estado. “A rede
social tem um papel importante, mas ainda
não ao ponto de poder evitar uma campanha
de rua”, opina. Assim, ele acredita que uma
eleição que não proporciona uma campanha
ampla e uma disputa justa à situação e oposi-
ção é “um ataque maior à democracia do que
estender os mandatos para daqui dois anos”.

COMO FICAM AS CAMPANHAS
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BRASIL          PRÉVIAS PARTIDÁRIAS

TSE deve definir regras sobre
o controle de autenticidade
da ata das convenções virtuais

FONTE: AI TSE

O  Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
deve definir nesta terça-feira
(30/06), as regras destinadas a
compatibilizar a realização de con-

venções partidárias por meio virtual com as
exigências legais e regulamentares que per-
mitem aferir a veracidade das informações
lançadas na ata de convenção. O relator é o
presidente da Corte Eleitoral, ministro Luís
Roberto Barroso.

A proposta foi elaborada por Grupo de
Trabalho (GT) constituído logo após o TSE
confirmar a possibilidade de os partidos
realizarem as convenções de forma virtual.
A decisão foi tomada no dia 4 de junho e
levou em consideração as recomendações
de distanciamento social durante a pande-
mia provocada pelo novo coronavírus. O
relator das consultas que discutiam o tema,
ministro Luis Felipe Salomão, foi indicado
para presidir o GT.

A diretriz do trabalho do GT foi o respeito
à autonomia partidária, uma vez que nas
convenções se desenvolvem diversos atos –
como a construção de estratégias políticas –
que podem ser mantidos em reserva pela
agremiação. A tarefa do GT era encontrar
solução para registrar, de forma confiável, a
ata e a lista de presentes à convenção virtual,
já que esses atos estão sujeitos à conferência
pela Justiça Eleitoral.

O texto da minuta propõe que o módulo
externo do Sistema de Candidaturas
(CANDex) funcione como livro-ata da con-
venção virtual, registrando-se diretamente
na ferramenta as informações relativas à ata

e à lista dos presentes. Nesse modelo, a
rubrica da Justiça Eleitoral é suprida pela
cadeia de verificações de segurança do Sis-
tema Candidaturas (Cand), que o torna ca-
paz de reconhecer a autenticidade de
quaisquer dados digitados no seu módulo
externo e o usuário que os transmitiu. A
viabilidade da proposta e a segurança da
operação contra adulterações foram confir-
madas pela Secretaria de Tecnologia da
Informação do TSE.

A proposta de regulamentação também
incorpora sugestões feitas por partidos e
esclarece dúvidas trazidas por eles. Assim,
reafirma a liberdade das agremiações para
escolher a ferramenta tecnológica pela qual
se realizará a convenção virtual.

O texto ainda sugere que as assinaturas
dos presentes possam ser registradas por
diversos meios: assinatura eletrônica, nas
modalidades simples, avançada ou qualifica-
da; registro de áudio e vídeo, a partir de
ferramenta tecnológica que permita compro-
var a ciência dos convencionais acerca das
deliberações; ou qualquer outro mecanismo
que possibilite a efetiva identificação dos
presentes e sua anuência com o conteúdo da
ata. Por fim, o documento ainda prevê a
coleta presencial de assinaturas, por repre-
sentante da agremiação.

Para chegar ao texto da minuta de resolu-
ção no curto tempo de 20 dias, foram realiza-
das reuniões entre os membros do GT e
unidades técnicas do TSE. Além disso, o mi-
nistro Salomão enviou ofícios às 33 legendas
registradas na Corte Eleitoral, para que apre-
sentassem suas sugestões sobre a questão.

A Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições)
prevê que a ata das convenções partidárias
seja lavrada em livro aberto e rubricado pela
Justiça Eleitoral. Cópia da ata, acompanhada
da lista de presentes, deve ser apresentada
à Justiça Eleitoral até 24 horas depois de
realizada a convenção.

Além disso, a Resolução TSE nº
23.609/2019 diz que o livro poderá ser soli-
citado para conferência, tanto na fase de
registro de candidatura, quanto em ações
sancionatórias que questionem os atos regis-
trados em ata, como aquelas em que se discu-
te fraude no preenchimento da cota de gênero.

Pelo calendário eleitoral, as convenções
para a escolha dos candidatos das Eleições
2020 devem ser realizadas de 20 de julho a 5
de agosto. Contudo, a Proposta de Emenda à
Constituição aprovada pelo Senado na terça-
feira passada (23/06) transfere as datas para
31 de agosto a 16 de setembro. A PEC deve
ser apreciada pela Câmara dos Deputados
nesta semana.

Minuta da resolução que regulamentará a matéria será apreciada durante a sessão de julgamento.
Relator é o presidente da Corte Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso

“EU NA PREFEITURA, EU NA CÂMARA”

TSE lança campanha para incentivar maior participação dos jovens na política
FONTE: AI TSE

A participação dos jovens na vida pú-
blica é um dos fatores que contribuem
para fortalecer a democracia e aumentar
a riqueza dos debates sobre os desafios e
problemas nacionais. Pensando nisso, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou,
com foco nas Eleições Municipais 2020, a
campanha digital “Eu na Prefeitura, Eu na
Câmara”. A iniciativa tem o objetivo de
incentivar o público jovem a participar
ainda mais das discussões políticas da sua
cidade, bem como de alertar esses eleito-
res sobre a importância do voto consciente.

Como as #Eleições2020 estão se apro-
ximando e, com elas, surgem várias ideias
e propostas, inclusive dos mais jovens, se

você tem entre 16 e 25 anos, participe
ativamente da campanha, gravando um
vídeo (na horizontal) de no máximo 30
segundos, respondendo às seguintes per-
guntas: O que não funciona na sua cida-
de? E o que você faria se fosse eleito
vereador(a) ou prefeito(a) para mudar
isso? O vídeo deve ser enviado para o
endereço tse.jus.br/eu-na-prefeitura-eu-
na-camara de 22 de junho a 3 de julho.

Na opinião do presidente do TSE,
ministro Luís Roberto Barroso, a classe
política precisa da renovação que os
jovens e as mulheres podem trazer. “Em
minha trajetória como professor de
Direito, vi poucos alunos com o ideal de
mudar o mundo a partir da política.

Precisamos deles para fazer isso acon-
tecer”, disse Barroso em seu discurso
de posse na Presidência da Corte, ao
explicar que esses são dois dos grandes
objetivos de sua gestão.

Hoje, o Brasil conta com 1.310.194
jovens eleitores com voto facultativo
(16 e 17 anos). Vamos ajudar a aumen-
tar a presença do jovem na política?
Participe da campanha!

EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA
AS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

REPRODUÇÃO TSE
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A  prefeitura de Teutônia di-
vulgou uma nota na manhã
desta segunda-feira (29/06)
realizando esclarecimentos

sobre o primeiro óbito por Coronaví-
rus no município. Conforme a nota, na
certidão de óbito da paciente não
consta Covid-19 porque o resultado do
exame do Lacen chegou um dia depois
do óbito. Apenas depois da chegada do
resultado do exame, que o caso passou
a ser divulgado, inclusive pelo boletim
oficial do Estado, como morte por Co-
ronavírus.

O óbito foi de uma mulher de 83
anos e aconteceu na noite de sexta-
feira (26/06). Ela faleceu às 18h24
desta sexta-feira (26/06), no Hospital
Ouro Branco, enquanto ainda era
considerada suspeita de estar com a
doença. A mulher realizou o exame
PCR para detectar o vírus, feito pelo
Laboratório Central do Estado (La-
cen), e o resultado saiu na tarde deste
sábado (27/06), confirmando o diag-
nóstico. Ela entrou na emergência no
dia 19 e está internada desde o dia 20
de junho.

O resultado do exame do Lacen,
que comprovou o diagnóstico, chegou
na tarde de sábado (27/06). Confor-
me a nota, a paciente tinha histórico
de hipertensão e estava internada no
Hospital Ouro Branco com pneumo-
nia. “Por ter familiares confirmados
com novo coronavírus (Covid-19),
seguindo os protocolos do Ministério
da Saúde, no dia 25 de junho foi rea-
lizada a coleta de material para o
exame PCR, processado pelo Labora-
tório Central (Lacen) de Porto Ale-
gre”, esclarece a nota.

O resultado do exame PCR (consi-
derado padrão-ouro no diagnóstico
de Covid-19 pelos órgãos de saúde),
confirmou que a paciente estava com
Covid-19. Ele somente veio para o
Município no início da tarde de sába-
do (27/06), um dia após o óbito da

paciente. Por isso, na certidão de
óbito da paciente, não consta Covid-
19, pois ainda não se tinha o resultado
do PCR. Vale ressaltar que, até então,
o caso ainda não era divulgado como
morte por Covid-19.

Neste meio tempo, a certidão de
óbito foi publicada em redes sociais
no final de semana, e gerou polêmica
por não constar Covid-19 como causa
da morte, e por isso, a prefeitura
justifica essa questão. “A divulgação
do óbito da paciente no boletim epi-
demiológico de sábado partiu de ori-
entação do Estado, que contabilizou
o mesmo no painel oficial neste do-
mingo, dia 28”, acrescenta a nota.
Ainda, a prefeitura esclarece que “fo-
ram seguidos os protocolos pré-esta-
belecidos pelo Ministério da Saúde. E
diante da altíssima taxa de confiabili-
dade do exame PCR e conforme o
Lacen, é correto afirmar que a pacien-
te faleceu com Covid-19”.

Conforme o médico Humberto de
Alencar Oliveira da Costa, integrante
do Comitê de Enfrentamento ao Coro-
navírus em Teutônia, a paciente tinha
duas patologias concomitantes que
contribuíram para o óbito: pneumo-
nia e Covid-19. “Uma agravou a outra
e vice-versa. Para o Estado, contabili-
zou como sendo óbito por Coronaví-
rus", destaca o médico.

“Confesso a vocês que estou muito
sentido com a repercussão e os ter-
mos usados contra o hospital. Então
precisamos nos unir e juntos buscar-
mos soluções para vencermos essa
batalha tão difícil do coronavírus e da
desinformação”, conclui ele.

Também cabe esclarecer que a
definição dos valores destinados pelo
Ministério da Saúde para ações de
enfrentamento à pandemia não toma
como base o número de pacientes
infectados ou mortos. Portanto, tanto
Município quanto Hospital não rece-
bem recursos em cima de óbitos de
pessoas com Covid-19.

TEUTÔNIA          PRIMEIRO ÓBITO

Prefeitura esclarece polêmica
sobre primeira morte por Covid-19
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Idosa de 83 anos é primeira vítima de Teutônia
e o terceiro óbito no Hospital Ouro Branco

ÓBITOS NO VALE DO TAQUARI

21 MORTES

LAJEADO

5 MORTES

CRUZEIRO
DO SUL

3 MORTES
ENCANTADO

3 MORTES

PAVERAMA

2 MORTES
ROCA SALES

2 MORTES
ESTRELA

1 MORTE
TAQUARI

1 MORTE
TEUTÔNIA

1 MORTE

BOM RETIRO
DO SUL

TOTAL: 41 MORTES

JÚLIA CAROLINE GEIB / ARQUIVO FP

 MORTES CONFIRMADAS ATÉ 16H30 DESTA SEGUNDA-FEIRA (29/06)


