
Intercambistas conseguem voo de
repatriação e retornam da Colômbia

 BOAS NOTÍCIAS

ANO 35 | Nº 109-D

QUINTA-FEIRA
04 DE JUNHO DE 2020

www.folhapopular.info

FO
LH

A
 P

O
P

U
LA

R

VALE DO TAQUARI          

Educação avalia retomada
gradual das aulas

GARIBALDI          

Lei da Ficha Limpa
completa 10 anos

BRASIL          

Fifa anuncia 15 mudanças
nas regras de jogo do Futsal 

MUNDO          

PEXELS / DIVULGAÇÃO

Prefeito de Imigrante assume
presidência da Amvat

Pesquisa Testa Lajeado
segue até esta quinta

 REGIÃO           LAJEADO          

DIVULGAÇÃO PIETRA DARDE / DIVULGAÇÃO



NOTÍCIAS
2 QUINTA, 04 de JUNHO de 2020 FOLHA POPULAR

Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade de seus
autores e não traduzem
necessariamente a opinião do
jornal nem a do editor.

Nanci Brune, Sílvio Brune, Tânia
Maria Schardong, Carline
Schardong e Cristiane Schardong

Rua Senhor dos Passos, 441
Bairro Languiru - Teutônia/RS
Caixa Postal 13
CEP: 95890-000
Telefone (51) 3762-2440

Lucas Leandro Brune
Jornalista Profi ssional Diplomado
(Reg. Prof. MT/DRT-RS Nº 14333)

Folha de Teutônia - Gráfi ca e Editora Jornalística Ltda.
CNPJ - 90240235/0001-43
Registro no Ofício de Registro Civil, Pessoas Jurídicas,
Títulos e Documentos de Estrela, Nº 01/87.
Fundada em 01º de maio de 1985 por:
Valdir Inácio Schardong (em memória)
Deolí Gräff

:
jornal@popularnet.com.br

:
publicidade@popularnet.com.br

WESTFÁLIA            IMUNIZAÇÃO

Vacinação contra a Gripe vai até o fim deste mês

PEXELS / DIVULGAÇÃO

Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não tomou a vacina, deve procurar a UBS portando a Caderneta de Vacinação

FONTE: AI PREFEITURA DE WESTFÁLIA

A  Campanha Nacional de
Vacinação contra a In-
fluenza (gripe) está
prorrogada até o dia 30

de junho em todo o País. A terceira
fase da campanha foi dividida em
duas etapas. A primeira etapa foi
realizada de 11 a 17 de maio e teve
como público-alvo as pessoas com
deficiência, crianças de seis meses
a menores de seis anos de idade,
gestantes e puérperas de até 45
dias. A segunda etapa, que iniciou
no dia 18 de maio e agora segue
até o dia 30 de junho, inclui pro-
fessores das escolas públicas e
privadas e também pessoas de 55

a 59 anos. Além desses, todas as
pessoas integrantes dos públicos-
alvo da primeira e da segunda fase
da campanha ainda podem se va-
cinar.

O Setor de Enfermagem da Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) de
Westfália reforça a importância da
vacinação das crianças de seis
meses a menores de seis anos de
idade, sendo de fundamental im-
portância esse público-alvo estar
protegido contra a gripe, conside-
rando que, até o momento, 54,7%
desse grupo está vacinado.

Nos demais grupos, a porcenta-
gem de imunizados no Município
representa os seguintes números:

A vacinação contra a gri-
pe ocorre na Unidade Básica
de Saúde de segunda a sexta-
feira, somente no período da
manhã - das 8 às 11 horas. A
vacina contra a Influenza
não tem eficácia contra o
Coronavírus, porém auxilia
os profissionais de saúde na
exclusão do diagnóstico pa-
ra a Covid-19, devido à se-
melhança dos sintomas,
além de contribuir na redu-
ção da procura por serviços
de saúde. Qualquer dúvida
pode ser sanada através de
contato telefônico pelo (51)
3762-4312.

ESTÃO VACINADOS EM WESTFÁLIA:

90,5% DOS IDOSOS

134,7% DAS PESSOAS COM COMORBIDADES

46,8% DAS GESTANTES

54,7% DAS CRIANÇAS DE 6 MESES ATÉ 6 ANOS

80% DAS PUÉRPERAS

21,9% DOS ADULTOS DE 55 A 59 ANOS

42,3% DOS PROFESSORES
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REGIÃO           REUNIÃO DE DIRETORIA

Prefeito de Imigrante
assume presidência da Amvat

DA REDAÇÃO

C elso Kaplan, prefeito do Mu-
nicípio de Imigrante, assumiu
nesta terça-feira (02/06) a
presidência da Associação

dos Municípios do Vale do Taquari
(Amvat), durante reunião da diretoria
da entidade. Enquanto vice-presidente
até então, ele assume após o pedido de
licenciamento do presidente Marcos
Martini, prefeito de Nova Bréscia, em
função da legislação eleitoral, que pre-
vê o afastamento de cargos por parte
dos pré-candidatos para a eleição, três
meses antes da data do pleito.

Martini destacou em entrevista ao
Programa Espaço Aberto da Rádio
Popular que ele, assim como colegas
prefeitos de outras cidades, seguirão
a recomendação jurídica e se afasta-
rão de cargos em entidades, conforme
prevê a lei, mesmo que ainda não se
tenha uma definição quanto à realiza-
ção da eleição em outubro ou não.

Kaplan assume a entidade em um
momento delicado de pandemia, que
ainda deve ter reflexos. “Esperamos
que a gente possa conduzir com muita
seriedade e tranquilidade. Enfrentan-
do a maior pandemia que já enfrenta-
mos, uma crise econômica e, acima de
tudo, uma crise dos municípios que
está por vir ainda”, avalia Kaplan.

Assumindo a presidência, ele diz
que pretende encerrar assuntos que
já estão em andamento, e também
levantar novas pautas. Uma delas a
retomada da economia, além de ou-
tras como segurança pública e educa-

ção. “São assuntos que vamos levar
para a próxima assembleia”, aponta.

Além deste assunto, na reunião
também foi debatido sobre o auxílio
solicitado pelo Centro Regional de
Policiamento Ostensivo do Vale do
Taquari (CRPO-VT) e as ações de
combate à pandemia na região. Tam-
bém foi debatido a possível mudança
no retorno de Valor Adicionado do
setor primário aos municípios. “Já foi

falado e se sabe o rombo que seria, os
municípios perderiam de R$ 2 mi-
lhões a R$ 3 milhões. Isto é preocu-
pante também”, avalia. Segundo ele,
os prefeito deve fazer uma mobiliza-
ção. “Temos que ir atrás dos órgãos,
não podemos ficar em casa esperando
o navio passar. Temos que procurar
os direitos dos municípios. Precisa-
mos da retomada,e de apoio dos ór-
gãos estaduais e federais”, conclui.

ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES
Entre os prefeitos, debate-se tam-

bém o adiamento das eleições deste
ano. O posicionamento da Amvat tem
sido pelo adiamento para 2022, junto
com as eleições nacionais e estaduais.
Posição similar tem a Confederação
Nacional de Municípios (CNM) e a
Federação das Associações de Muni-
cípios do Rio Grande do Sul (Famurs).
Porém, o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) descarta esta possibilidade e
vislumbra “adiar o mínimo inevitá-
vel” a eleição municipal.

Kaplan questiona qual prefeito te-
rá condições de enfrentar uma eleição
nessa situação de pandemia, estiagem
e recursos escassos. “E ainda utilizar
recursos públicos para uma eleição.
Acho que é uma falta de consideração
com todo povo, não existe isso”, opina.
Segundo ele, os prefeitos estão pen-
sando nos municípios, pois “a situação
é pior do que nós pensamos”.

SEGUNDO PRESIDENTE
Celso Kaplan será o segundo pre-

feito de Imigrante a assumir a presi-
dência da Amvat. De junho a dezem-
bro, ele estará à frente da entidade
neste ano 2020. Antes disso, em
2007, Paulo Gilberto Altmann (em
memória) foi eleito presidente da
entidade regional, em assembleia
realizada no fim de 2006 em Doutor
Ricardo, em uma disputa apertada
por votos, naquela ocasião.Diretoria da Amvat esteve reunida na terça pela manhã em Estrela

 Marcos Martini (d) repassou
 a presidência a Celso Kaplan

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Pesquisa Testa Lajeado segue até esta quinta
LAJEADO            PARA AVALIAR DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS

FONTE: AI PREFEITURA DE LAJEADO

P elo quarto dia consecutivo,
estudantes e funcionários da
Univates estão nos bairros
de Lajeado fazendo as cole-

tas para o projeto Testa Lajeado, um
dos maiores programas de testagem
sobre o coronavírus do país. A chama-
da "Pesquisa de Contaminação por
Covid-19 na População de Lajeado"
transformará o município em um dos
que mais realiza testes no Brasil, com
índices internacionais de testagem
por milhão de habitantes.

Desde sábado, duplas formadas
por estudantes de cursos das áreas
médicas da universidade e funcioná-
rios estão nas ruas para fazer o traba-
lho. As casas onde é aplicado o teste
rápido e feito o questionário foram

sorteadas, e dentro de cada casa, um
morador é sorteado para fazer o exa-
me. Este método tem como objetivo
garantir que a amostragem das cole-
tas se dê de forma espalhada por todo
o território do município.

Entre sábado e as 12h desta terça-
feira, cerca de mil testes já haviam
sido coletados. A meta é realizar 1.500
testes até quinta-feira, encerrando a
primeira etapa do projeto. Depois,
outras duas etapas serão realizadas
de 14 em 14 dias para verificar de que
forma a pandemia avançou na cidade.

A casa onde reside Catiana Teixei-
ra Mello, 38 anos, foi uma das sortea-
das no bairro Conservas. Ela recebeu
nesta manhã as estudantes Lara He-
ringer, 25 anos, e Daniele Mallmann,
19, e aceitou a participar da pesquisa.

"Assim que li uma reportagem so-
bre a pesquisa, logo pensei que eu
gostaria de ser testada. Isso porque
tenho muito contato com pessoas no
meu local de trabalho, o que me deixa
com medo. Estou satisfeita com a
forma de abordagem das alunas e
também me sinto mais tranquila ago-
ra", contou Catiana.

Após terem passado pelo Bairro
Universitário, as estudantes chega-
ram nesta terça-feira ao Conservas.
Poder contribuir com a comunidade
foi a principal motivação para as alu-
nas se voluntariarem no projeto.

"Esta pesquisa está sendo um dos
nossos primeiros contatos com a
prática da nossa profissão. É também
uma forma de nos conhecermos en-
quanto profissionais e de sermos atu-

antes na comunidade. A experiência
tem sido legal", disse Lara, aluna do
4º semestre do Curso de Medicina da
Univates.

Com o volume de testes já aplica-
dos pelo município, por laboratórios
privados e pelos frigoríficos (mais de
4.300), somados aos 3.600 testes que
serão aplicados na Pesquisa Testa
Lajeado, o município chegará a cerca
de cerca de 8 mil testes, o que, para
uma população de 84.014 pessoas
(estimativa IBGE 2019), significará
uma proporção de 95.222 testes para
cada milhão de habitantes - mais de
20 vezes o volume testado pelo Brasil
(segundo dados do site Worldome-
ters, que apresenta dados comparati-
vos sobre o coronavírus de todo o
mundo.

COMO IDENTIFICAR
OS PESQUISADORES

Para dar segurança à comu-
nidade, a Univates informa co-
mo identificar os pesquisadores
participantes da pesquisa:
- Os carros utilizados estão com
adesivos da Univates ou contam
com cartazes na parte frontal
do carro identificando os veícu-
los
- Os pesquisadores usam más-
cara, face shield (proteção
acrílica transparente no rosto),
touca, luvas e avental
- As duplas chegam carregando
uma caixa térmica onde estão
os materiais
- Os pesquisadores usam um
crachá do "Testa Lajeado" e tam-
bém têm consigo o crachá da
Univates. Em caso de dúvidas,
peça para mostrarem a creden-
cial, que tem a foto da pessoa
para ajudar na identificação.
- Os pesquisadores pedirão a
assinatura de um termo de con-
sentimento para participar da
pesquisa, sortearão uma pessoa
para participar, farão a coleta de
uma gota de sangue desta pessoa
para fazer o teste, aplicarão um
questionário sobre sintomas,
comportamento, distanciamento
social e outras perguntas, pedi-
rão que a pessoa faça a medição
da circunferência abdominal e
informarão o resultado do teste.
Todas as informações do partici-
pante são mantidas em sigilo.
- Se ainda persistirem dúvidas,
a pessoa pode ligar para a Uni-
vates para se certificar sobre a
veracidade da pesquisa pelo
fone 3714-7000 ramal 5870
- Se você desconfiar de algum
golpe, acione a Brigada Militar
pelo fone 190

PARA SABER MAIS SOBRE A PESQUISA

- A "Pesquisa de Contaminação por Covid-19
na População de Lajeado" será um dos mai-
ores estudos do país para detectar a disse-
minação da doença Covid-19. Ela começou
a ser feita em Lajeado no sábado, 30/05, e
a primeira etapa de coleta se encerra na
quinta-feira, 05/06. O objetivo é estimar a
prevalência, ou frequência, da disseminação
da Covid-19 na população. A pesquisa é
realizada pela Univates e fará a testagem de
3.600 pessoas, em endereços sorteados
aleatoriamente na cidade, para verificar o
percentual de moradores da cidade que já
desenvolveram os anticorpos para a enfer-
midade causada pelo novo coronavírus.
- A Univates recrutou estudantes das
áreas da saúde para atuar em parceria
com pesquisadores e com agentes de
saúde. Em duplas ou trios, o grupo faz a
abordagem dos moradores sorteados pa-
ra a pesquisa e, se houver concordância,
fará a coleta para o teste rápido e a pessoa
responderá a um questionário. Importan-
te salientar que os participantes serão
sorteados, então não há como se inscrever
ou se oferecer para fazer o teste.
- Os endereços em que os testes serão
realizados serão sorteados seguindo cri-

térios de distribuição geográfica usados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Em cada abordagem
nos endereços sorteados, uma pessoa
será convidada a participar. Aceitando,
deverá responder ao questionário infor-
mando dados gerais, de saúde, comporta-
mento, comorbidades, sintomas e outros,
e também terá uma gota de sangue cole-
tada para a verificação da presença de
anticorpos e terá medidas do abdômen
verificadas. Se o caso for positivo, os
demais moradores da residência também
serão testados. Os dados dos participan-
tes permanecerão em sigilo. Os casos
positivos serão informados à Vigilância
Epidemiológica do município para acom-
panhamento da evolução da pandemia.
- A pesquisa será realizada em 3 etapas,
com intervalos de 14 dias entre cada uma.
Este período é o intervalo de tempo ade-
quado para detectar a expansão do vírus,
cujo ciclo médio entre contaminação e
cura é de 14 dias.
- Na primeira etapa, 1.500 pessoas serão
testadas por meio de teste rápido para
verificar se já tiveram contato com o
vírus, o que será indicado no resultado

por meio da detecção dos anticorpos. A
quantidade de participantes a serem tes-
tados na segunda e terceira etapa será
definida após os resultados da primeira
etapa. Ao final, 3.600 pessoas terão sido
testadas no município.
- A pesquisa realizada em Lajeado baseou-
se no modelo que está sendo realizado
pela Universidade Federal de Pelotas
(UFPel) em 9 municípios gaúchos e agora
também nacionalmente, com aperfeiçoa-
mentos locais e ajustes quantitativos, já
que haverá um percentual maior de tes-
tagens em Lajeado. Com uma população
estimada em 84.014 pessoas (segundo o
IBGE 2019), o volume de testes realizado
em Lajeado resultará em uma pesquisa
com margem de erro de 1% e índice de
confiança de 95%.
- A pesquisa teve aprovação do Comitê
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep)
para garantir que a realização esteja em
conformidade com preceitos científicos e
que seus resultados possam ser usados
em publicações da área.
- Depois de cada etapa de coleta, serão
divulgados os resultados da prevalência
encontrada em Lajeado.

PIETRA DARDE / DIVULGAÇÃO
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Intercambistas conseguem voo de
repatriação e retornam da Colômbia
Foram cerca de duas semanas de mobilização em redes sociais e na mídia.
Agora, o movimento seguirá para ajudar outros viajantes que estão em situação semelhante em outros países

JÚLIA CAROLINE GEIB

F oram pouco mais de duas
semanas de mobilização para
o grupo de intercambistas
brasileiros que está na Co-

lômbia conseguir um voo de repatria-
ção humanitária e retornar ao Brasil.
A Colômbia teve seus voos cancelados
devido à pandemia de Coronavírus, e
os alunos haviam recebido sua última
bolsa de estudo para o intercâmbio e
não sabiam como retornar ao Brasil.
Por volta das 7h da manhã de hoje
(04/06), os cinco estudantes do Uni-
versidade do Vale do Taquari (Univa-
tes) embarcam rumo a São Paulo para
retornar às suas casas.

Após mobilização nas redes sociais,
nos veículos de comunicação e no boca
a boca, o grupo de alunos Univates e
outros alunos de outros locais do país,
que haviam iniciado um intercâmbio
no começo do ano, retornam da Co-
lômbia. Para eles, a embaixada tornou-
se a única solução encontrada, e por
isso, todos fizeram inscrições para
conseguir um voo de repatriação hu-
manitária. Na sexta-feira (29/05), eles
receberam a notícia da confirmação
do voo e já embarcaram hoje (04/06).
“Sim, estamos voltando, conseguimos,
graças a Deus”, desabafa o estudante
de educação física, Jackson Augusto
von Mühlen, que reside em Teutônia.

Os alunos se inscreveram para con-
seguir o voo, que foi organizado pela

empresa Avianca. Jackson e outro es-
tudante do Vale do Taquari haviam
comprado passagens de retorno nesta
empresa, e por isso não pagarão para
realizar o trajeto, mas os outros três
estudantes da região, que haviam
comprado passagens na empresa La-
tam, pagarão US$ 468 (em dólares), o
que equivale a R$ 2.600. “Estamos
conversando com a Latam e seguire-
mos até o momento do embarque para
que consigam trocar essas passagens”,
conta Jackson.

O voo de retorno é às 7h de hoje (9h
no horário do Brasil), saindo de Bogotá.
Conforme Jackson, foram solicitadas
diversas medidas para evitar o contá-
gio por Coronavírus no aeroporto, co-
mo higienização, uso de luvas e
máscara, distanciamento nas filas e
outros. A previsão é chegar em São
Paulo às 15h30, e a partir daí, cada
estudante retorna ao seu estado. “Olhei
o valor das passagens de São Paulo
para Porto Alegre e estava em R$ 1 mil.
Contudo, minha irmã conseguiu passa-
gem por R$ 300, para um voo que sai
às 5h30 de sexta-feira”, conta.

Jackson relata que não vê a hora de
estar em casa. Primeiramente, ele irá
permanecer em quarentena por 14
dias. “Pretendo fazer teste para Covid-
19 para ver se não houve contágio”,
conta ele. Ademais, ele agradece a
Univates e a imprensa pelo apoio dado
durante a campanha.

O número de pessoas que preten-
dem retornar da Colômbia para o
Brasil, conforme levantamento da
Rede Globo, é de 250 brasileiros, pois
outros turistas e pessoas desempre-
gadas passam pelo mesmo problema.
O voo de repatriação, contudo, é para
230 pessoas. Por isso, o movimento
iniciado em Bogotá deve continuar
após o retorno ao Brasil, pois além de
20 pessoas que ainda estarão na Co-
lômbia, há brasileiros em diversos
outros países que precisam retornar.
“Podemos mostrar que o jovem bra-
sileiro tem voz. Se queremos algo,
temos que lutar para conseguir”, ex-
plica Jackson. Além disso, alguns in-
tercambistas optaram por não
realizar o voo de repatriação por ser
um valor muito elevado.

No Brasil, o movimento iniciado
em Bogotá vai continuar, pois há
intercambistas e turistas em outros
países que passam pela mesma situ-

ação. “Tem brasileiros no México que
nos mandaram mensagem e também
tentam voltar ao Brasil, estudantes
brasileiros estão em outros países e
pediram ajuda”, relata. Segundo Jack-
son, foi muito positivo ver como as
pessoas abraçaram a causa.

As mobilizações iniciaram logo
após o pronunciamento do presiden-
te da Colômbia sobre fechamento dos
aeroportos, que faz apenas duas se-
manas. “De um dia para o outro, havi-
am pessoas mandando mensagens e
compartilhando nas redes sociais, e
duas semanas foi rápido para um
movimento tão grande como o que
tivemos, e pretendemos continuar”,
celebra Jackson. Para o estudante,
não há arrependimento em ter inici-
ado o intercâmbio. “Conheci pessoas
incríveis, intercambistas da Argenti-
na, México, Espanha. São pensamen-
tos diferentes, opiniões fortes e todas,
sustentadas”, relata Jackson.

MOVIMENTO INICIADO EM BOGOTÁ
SEGUIRÁ AUXILIANDO O MUNDO

Jackson se despede da residência onde morou
por quase meio ano na Colômbia

Com a camisa da Colômbia, Jackson enaltece
seu crescimento pessoal durante intercâmbio

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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BRASIL          DIA 04 DE JUNHO

Lei da Ficha Limpa completa 10 anos
FONTE: AI TSE

E sta quinta-feira (04/06) marca
os 10 anos da entrada em vigor
da Lei Complementar nº
135/2010, chamada de “Lei da

Ficha Limpa” mesmo antes de nascer.
Criada com base no parágrafo 9º do
artigo 14 da Constituição Federal e a
partir do recolhimento de mais de 1,6
milhão de assinaturas em todo o país, a
lei teve o maciço apoio popular de quem
defendia barrar o acesso a cargos eleti-
vos de candidatos com a “ficha suja”,
promovendo o incentivo à candidatura
de pessoas sem condenações judiciais ou
administrativas.

Amplamente discutida com a sociedade
civil por meio do Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral (MCCE), a norma
aprovada pelo Congresso Nacional acres-
centou 14 dispositivos à Lei Complemen-
tar nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade),
aumentando as hipóteses de inelegibilida-
de. O debate sobre o combate à corrupção
eleitoral, entretanto, começou bem antes,
com o apoio de entidades como a Confede-
ração Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e o próprio Ministério Público. Além
das assinaturas coletadas nas ruas, outras

2 milhões de assinaturas foram recolhidas
na internet e encaminhadas aos e-mails
dos parlamentares responsáveis por votar
a proposta naquela ocasião.

O ponto principal da lei é a sua intenção
de garantir a proteção da probidade e da
moralidade administrativa no exercício do
mandato. A partir de sua aplicação, a Jus-
tiça Eleitoral impediu a candidatura de:
políticos que tiveram o mandato cassado
ou tiveram suas contas relativas ao exer-
cício de cargos ou funções públicas rejei-
tadas por irregularidades caracterizando
improbidade administrativa; pessoas físi-
cas e dirigentes de pessoas jurídicas res-
ponsáveis por doações eleitorais conside-
radas ilegais; condenados em processos
criminais por um órgão colegiado; e aque-
les que renunciaram aos seus mandatos
para evitar um possível processo de cassa-
ção, por exemplo.

Após ser aprovada pelo Congresso
Nacional, a norma ainda foi alvo de diver-
sos questionamentos até ser considerada
constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), por meio das Ações Decla-
ratórias de Constitucionalidade (ADCs) nº
29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) nº 4578. Por esses motivos
e por não estar um ano em vigor, que a

norma não entrou em vigência no pleito
geral de 2010.

Foi a partir das Eleições Municipais de
2012 que todos os brasileiros interessados
em se candidatar a um cargo público ele-
tivo passaram a ser obrigados a apresen-
tar certidões criminais fornecidas pelos
órgãos de distribuição da Justiça Federal
e Estadual.

Assim, nas eleições municipais, os can-
didatos precisam apresentar: certidão
criminal da Justiça Estadual de 1° grau do
domicílio eleitoral do candidato; certidão
criminal da Justiça Estadual de 2° grau;
certidão criminal da Justiça Federal de 1°
grau do domicílio eleitoral do candidato;
e certidão criminal da Justiça Federal de
2° grau do domicílio eleitoral do candida-
to (tribunal regional federal da respectiva
região).

As regras adotadas a partir da Lei da
Ficha Limpa passaram a exigir aspectos
de idoneidade e honestidade dos postu-
lantes a cargos eletivos, como uma espécie
de filtro para facilitar a escolha do eleitor.
Também auxiliou a Justiça Eleitoral a
avaliar novos critérios ao julgar o proces-
so de registro de candidatura, decidindo
se o candidato é apto ou não para concor-
rer ao pleito.

Lei da Ficha Limpa foi um marco no Direito Eleitoral Brasileiro

FOTOS: REPRODUÇÃO
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De acordo com o Governo do Es-
tado, para o dia 15 de junho está
prevista a retomada de cursos profis-
sionalizantes, de idiomas e similares.
As escolas devem se adaptar às re-
gras estabelecidas nos protocolos do
Estado.

A data do retorno das aulas pre-
senciais da Educação Infantil ao Ensi-
no Médio ainda não está definida.
“Consideramos prudente a decisão do
governador, pois, neste momento, a
prioridade é a vida. As escolas vão
além da sua estrutura física, já que
existe a relação entre colegas e pro-
fessores. É difícil ter um distancia-
mento entre as pessoas dentro da
escola”, avalia Simone.

Quando as aulas presenciais retor-
narem, provavelmente não serão em
sua capacidade total e serão necessá-
rias medidas de distanciamento e
adaptação dos planos de estudos.

Por fim, a secretária acredita que
a Educação Infantil deve ser retomada
depois dos demais níveis. “As crianças
se abraçam, trocam brinquedos, colo-
cam coisas na boca… Isso deve ser
estudado ao longo do mês, mas não
acreditamos que as aulas nas creches
devem voltar em julho”, finaliza.

Com profissionais da educação
integrando o grupo de risco para o
Covid-19, pode haver ainda a necessi-
dade de remanejar profissionais por
tempo indeterminado.

Nesta segunda-feira, dia 1º, o Mi-
nistério da Educação homologou o
parecer nº 5 do Conselho Nacional de
Educação, que aprova a possibilidade
de contabilizar as atividades não-pre-
senciais para fins de cumprimento da
carga horária mínima atual, que são
800 horas/aula no ano.

GARIBALDI          PANDEMIA

Educação avalia retomada gradual das aulas
FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

E ntre as inúmeras medidas
necessárias para evitar a
disseminação do coronaví-
rus, está a suspensão das

aulas presenciais das escolas em to-
do o Rio Grande do Sul, desde o mês
de março.

A Prefeitura de Garibaldi segue as
determinações do Governo do Estado,
que, na última semana, apresentou
um plano para a retomada gradual
das aulas dos diferentes níveis de
ensino.

A primeira etapa deste plano é o
ensino remoto nas escolas públicas e
privadas desde segunda-feira (01/06).
Em Garibaldi, atividades a distância
estão sendo enviadas aos alunos desde
o mês de maio e devem ser intensifica-
das a partir de agora.

“A equipe de cada escola está envi-
ando as atividades por meios digitais
ou presencialmente, a quem necessi-
ta. O conteúdo das atividades é pen-
sado de acordo com a realidade e faixa
etária de cada turma, e que possa ser
feito de forma leve com a família, sem
se tornar maçante”, explica a secretá-
ria Simone Rosanelli Chies.

“A partir de agora sugerimos a
inclusão de novos conteúdos e dispo-
nibilizamos a presença de professores
em um dia agendado na escola, para
sanar dúvidas”, informa Simone.

ACESSO AOS MEIOS
DIGITAIS EM GARIBALDI

PRÓXIMOS PASSOS

SIMONE CRISTINA R. CHIES

A Secretaria Municipal de Edu-
cação lançou uma pesquisa ao lon-
go de uma semana, para conhecer
a realidade dos estudantes garibal-
denses quanto o acesso às tecno-
logias. 62% dos 2.391 alunos da
rede municipal (da pré-escola ao
9º ano do Ensino Fundamental e
Educação de Jovens Adultos) res-
ponderam o levantamento.

Entre o total de respostas cole-
tadas, 87% dos estudantes têm
acesso à internet e 66% têm com-
putador ou tablet para realizar as
atividades.

“Com isso, percebemos que
devemos seguir o formato que
estamos utilizando, enviando a
maioria das atividades por grupos
no WhatsApp e canais no YouTu-
be. A recepção dos alunos e famí-
lias está sendo muito positiva,
segundo nossas diretoras”, infor-
ma Simone.

Nesta semana, a Prefeitura ain-
da está trabalhando para reforçar
o sinal de wi-fi nas proximidades
das escolas. Assim, caso os respon-
sáveis precisarem carregar algum
conteúdo e não tiverem acesso à
internet, eles poderão utilizar a
rede nos arredores da escola.
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As atividades a distância estão sendo enviadas
aos alunos desde o mês de maio
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FONTE: AI CIC TEUTÔNIA

A  4ª Teutofrangofest,
que seria realizada de
14 a 16 de agosto deste
ano, foi adiada e trans-

ferida para agosto de 2021. A
comunicação oficial foi feita pela
comissão organizadora do even-
to, liderada por representantes da
CIC Teutônia, Cooperativa Lan-
guiru e Prefeitura de Teutônia.

O adiamento do evento gastro-
nômico e cultural se dá em virtu-
de das incertezas do atual
momento de pandemia do Covid-
19 (Coronavírus) e toma por base
as recomendações dos órgãos de
Saúde, primando pelo bem-estar
de toda a comunidade, visitantes
e expositores.

Em nota, a comissão organiza-
dora reitera “compromisso com a
saúde de todos, na certeza de que
a 4ª Teutofrangofest será ainda
maior e de pleno sucesso no
próximo ano, valorizando a eco-
nomia e a produção primária de
Teutônia, além de incentivar o
turismo e oportunizar programa-
ção artístico-cultural especial”.

“Esse também foi o mesmo
encaminhamento dado à Festa de
Maio, postergada para o próximo
ano. Infelizmente, 2020 não será
um ano de festividades e comemo-
rações. Vivemos, todos, um mo-
mento bastante atípico, de muitas

dúvidas e mudanças. Por outro
lado, a CIC segue com seu trabalho
de representatividade ao lado da
comunidade empresarial teutoni-
ense, buscando por alternativas
para que a economia se recupere
o mais rápido possível”, destaca o
presidente da entidade, Airton
Roque Kist.

“Não há clima para a realização
da Teutofrangofest neste ano em
virtude de todas as situações im-
postas pela pandemia, e até o mo-
mento não sabemos até quando
persiste esse momento de dificul-
dade econômica. Além disso, todo
e qualquer evento sempre busca o
total sucesso, até para fazer frente
aos investimentos das empresas
parceiras e patrocinadores. É nos-

sa intenção retornarmos com toda
força em 2021, quando tudo isso
terá passado”, justifica o presiden-
te da Languiru, Dirceu Bayer.

“Lamentamos profundamente
essa condição de termos que adi-
ar o evento que vinha se consoli-
dando como uma das marcas de
Teutônia. Essa decisão coletiva
entre CIC, Languiru e Administra-
ção Municipal é importante no
sentido de preservação da vida.
No ano que vem a Teutofrango-
fest será ainda mais alegre e cheia
de entusiasmo”, conclui o prefeito
de Teutônia, Jonatan Brönstrup.

Qualquer atualização quanto
a 4ª Teutofrangofest será anunci-
ada pelos meios oficiais de divul-
gação do evento.

Evento gastronômico e cultural, que ocorreria no próximo mês de agosto, terá sua 4ª edição em 2021

FOTOS: LEANDRO AUGUSTO HAMESTER / DIVULGAÇÃO

Biblioteca Pública
com horário diferenciado

GARIBALDI            LEITURA

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

Conforme orientação de funcionamento das
repartições públicas municipais, em decorrência
do coronavírus, a Biblioteca Pública Frei Miguel
realiza atendimento de segunda à sexta-feira
das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Atualmente, a Biblioteca conta com um acer-
vo de 38.346 exemplares, formado por livros,
periódicos e jornais. São disponibilizados aos
usuários 60 títulos de periódicos, sendo sete de
assinatura corrente, e seis títulos de jornais de
circulação local, regional e estadual. A quantida-
de de usuários cadastrados é de 8.774 pessoas.

O atendimento é realizado seguindo todas as
determinações do decreto, que estabelece re-
gras de distanciamento e higienização, além do
uso obrigatório de máscara, para fins de preven-
ção e enfrentamento ao contágio pelo coronaví-
rus (Covid-19). Os serviços oferecidos no
momento são empréstimo e devolução de livros,
os usuários podem escolher os livros, circulando
pelo acervo, no entanto, não é permitida a
permanência no local para leitura e outras ati-
vidades.

É possível consultar os exemplares disponí-
veis no acervo por meio do site http://bfm.phl-
net.com.br, o usuário também pode realizar a
renovação de empréstimos pelo site. As renova-
ções também podem ser feitas pelo telefone
(54) 3462.8166 ou 3462.8167 ou pelo e-mail
biblioteca@garibaldi.rs.gov.br.

GABRIELE BARUFFI / DIVULGAÇÃO

JEAN TEIXEIRA / DIVULGAÇÃO

O atendimento é de segunda à sexta-feira
das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Atualmente, a Biblioteca conta com
um acervo de 38.346 exemplares

Teutofrangofest
oficialmente adiada para 2021

TEUTÔNIA           MUDANÇA DE PLANOS!
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FONTE: AI PREFEITURA DE TEUTÔNIA

Q uando os Núcleos de Cul-
tura de Teutônia foram
criados em 2017, o objeti-
vo foi descentralizar as

oficinas artísticas e culturais, con-
templando o maior número de loca-
lidades possível. Em 2020, as aulas
presenciais precisaram ser suspen-
sas devido à pandemia do novo coro-
navírus, mas, ao mesmo tempo, di-
fundem ainda mais a cultura e a arte.
Afinal, em pelo menos 700 lares de
Teutônia há, semanalmente, algum
acorde musical, algum ensaio ou
alguma obra de arte tomando forma.

Os Núcleos de Cultura atendem a
mais de 700 alunos de diversas fai-
xas etárias, em várias oficinas ar-
tístico-culturais, como pintura, canto
coral, instrumentos, entre outras. As
oficinas vinham sendo realizadas em
sedes de entidades e escolas, levando
arte e cultura para vários bairros. Os
encontros ocorriam semanalmente,
de forma presencial.

Em função da pandemia do novo
coronavírus, no final de março, os
encontros presenciais precisaram ser
suspensos. Mas nem por isso a cultu-
ra e a arte ficaram de lado. A Secreta-
ria de Juventude, Cultura, Esporte e
Lazer desafiou os professores dos
Núcleos de Cultura para adequarem
as formas de ensino neste período.

Os professores prontamente acei-
taram o desafio. Os encontros, ensaios
e aulas passaram a ser virtuais, por
meio de aplicativos, como Zoom e
Google Meet, ou, ainda, por WhatsApp.
Cada instrutor adequou as formas de
ensinar conforme a sua necessidade e
a realidade de cada aluno. O resultado
disso foi a arte a cultura se difundindo
pelas redes sociais e ecoando ou to-
mando forma pelos lares em todos os
cantos do município.

O regente do Coral Municipal In-
fantojuvenil (uma das atividades ofe-
recidas por meio dos Núcleos de
Cultura), maestro Marlon Gauss-
mann, coloca que as aulas remotas
têm sido desafiadoras e mais traba-
lhosas. “Mas por outro lado, ficamos
gratos por poder continuar traba-
lhando nesses tempos que muitos
não conseguem”, observa.

Gaussmann ressalta que o resul-
tado, de modo geral, tem sido satisfa-
tório. “Os alunos que se interessam
mais, tem conseguido avançar muito
mais, pois, assim que fazem uma
atividade e ela está correta, já pode
ir para a próxima. Em encontros se-
manais, isso seria mais pausado. Em
compensação, para alguns alunos é
preciso insistir mais para que façam
as suas atividades no tempo correto,
mas isso também já era observado
antes da quarentena”, salienta.

A dedicação dos jovens coralistas
resultou, já, em dois mosaicos cantan-

tes, que podem ser conferidos na pági-
na da Prefeitura no Facebook
(https://bit.ly/3drKTd3 e https://-
bit.ly/2XSxFzD). Cada aluno filmou o
seu ensaio e/ou sua apresentação e
enviou ao maestro Marlon Gauss-
mann, que editou os áudios, quando
necessário, e os vídeos, criando os
mosaicos cantantes. Ações semelhan-
tes foram feitas pelo Coral Municipal
(https://bit.ly/2zTVNde), sob regên-
cia do maestro Martin Altevogt, e pela
Orquestra Jovem (https://-
bit.ly/3dt1zB0), que tem como coor-
denador o maestro William Bayer.

A professora da oficina de Dese-
nho, Sandra Cristina Pott, da mesma
forma, utiliza os meios virtuais para
repassar técnicas de desenho e ativi-
dades aos seus alunos. Para os alunos
mais experientes, por exemplo, ela
envia a foto do desenho e a cor dos
lápis que devem ser utilizados para
a releitura do desenho. “Muitas ve-
zes, também peço para que usem
cores diferentes do desenho original,
para estimular a criatividades dos
alunos. Estou gostando muito de
como os alunos desenvolvendo sua
criatividade”, pontua.

Outro desafio lançado pela pro-
fessora aos seus alunos é o desenho
de uma ampulheta com o número
2020 dentro, em que os “zeros”
devem fazer alusão ao novo corona-
vírus. “Cada aluno terá que desen-
volver o seu 2020 dentro da ampu-
lheta”, frisa Sandra Cristina. Ela ain-
da acrescenta que cada aluno rece-
berá cores específicas para pintar o
seu desenho. “Em sala de aula eu
pego o lápis e mostro a direção de
como tem que ser a pintura. Agora,
é tudo por áudio, vídeo ou foto, onde
os alunos têm se esforçado mais.
Para os alunos mais novos, o desafio
é maior”, explica.

Aula de Desenho - Desenho
original para fazer as releituras:

TEUTÔNIA            ADAPTAÇÃO PARA NÃO PARAR

Distantes, mas sem deixar a arte e a cultura de lado.
Núcleos de Cultura se reinventam durante a pandemia

REINVENTAR FORMAS DE ENSINO
O secretário de Juventude, Cultura,

Esporte e Lazer, Jean Marcos de Melo
Galvão, observa que os Núcleos de Cultura
refletem a essência de Teutônia. “Teutô-
nia, por si só, é rica culturalmente. Então,
os Núcleos de Cultura levam toda a nossa
arte e cultura às comunidades, através de
oficinas que, consequentemente, eviden-
ciam e oportunizam a continuidade das
nossas tradições. São atividades sadias e
que se refletem na qualidade de vida dos
alunos participantes, especialmente neste
período de quarentena”, frisa.

Galvão também agradece aos professo-
res por reinventarem suas formas de ensino
e por irem além, procurando formas de
mostrar à comunidade aquilo que estão
fazendo de forma remota. “Mesmo distantes

uns dos outros, os alunos dos Núcleos de
Cultura, juntamente com seus professores,
evidenciam toda a nossa tradição artístico-
cultural, tornando nossos dias um pouco
mais leves nesta enxurrada de informações
sobre o novo coronavírus”, sublinha.

O prefeito, Jonatan Brönstrup, da mes-
ma forma, ressalta que a pandemia está
instigando a criatividade e a inovação. “E
nada mais gratificante do que ver as nos-
sas tradições se adequando à esta nova
realidade e, ao mesmo tempo, mantendo
vivas as tradições e toda a riqueza cultural
que referencia Teutônia em toda a região.
Os Núcleos de Cultura mostram que é
possível aliar tecnologia e tradição, em
que o resultado é surpreendente e emoci-
onante”, enaltece.

Releituras:

Aulas remotas do Coral Municipal Infantojuvenil
resultaram em mosaicos cantantes

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Fifa anuncia 15 mudanças
nas regras de jogo do Futsal 

DEIVID RAFAEL TIRP / ARQUIVO FP

Alterações no Futsal impactarão modo de jogo

DA REDAÇÃO

A  Fifa divulgou na se-
gunda-feira (01/06) um
conjunto de 15 altera-
ções nas regras da mo-

dalidade esportiva Futsal. As
mudanças já entraram em vigor
no mesmo dia e impactam o es-
porte em vários aspectos. Uma
das medidas mais relevantes pre-
vê que a disputa de pênaltis, em
jogos eliminatórios, seja com cin-
co cobranças para cada lado, dife-
rente das três alterações atuais.
Outra mudança significativa é o
fim do primeiro tempo ou então
fim do jogo, que se dará pelo sinal
do cronometrista e não mais pelo
apito do árbitro.

Para a saída de jogo junto ao
goleiro há duas mudanças. A pri-
meira é quanto à reposição da
bola, que não precisa mais sair da

área para estar em jogo, algo se-
melhante com o que ocorreu no
futebol de campo. A outra mudan-
ça é uma das mais polêmicas, por-
que altera a reposição do goleiro:
Se o goleiro lançar a bola direto
para a quadra do adversário será
marcado um tiro livre indireto e
será cobrado do local onde a bola
passou a linha. Essa segunda alte-
ração só estará em vigor nas cate-
gorias de base do futsal e as
federações nacionais ainda pode-
rão decidir sobre o seu uso ou não.

Na saída do meio de campo –
início de tempo ou após um gol –
o jogador que vai dar o primeiro
toque na bola não precisa estar na
sua metade da quadra. Ele, inclu-
sive, pode chutar direto para o gol,
como acontece no futebol de
areia, todavia não vale gol contra
daquela posição.

As alterações 7 e 8 fazem refe-
rência às punições para jogadores
que impedem uma “chance clara
de gol do adversário”. De qual-
quer lugar da quadra, o jogador
que impedir o gol levará cartão
vermelho. Só escapará desta puni-
ção – levando apenas amarelo – se
estiver tentando “jogar a bola”.

O certo é que as alterações
gerarão ainda muita discussão e
debate até a sua implementação,
pois há questões que envolverão
a interpretação dos árbitros. Ou-
tro fator é a aceitação dos países,
que por vezes são contrários a
algumas mudanças. Um exemplo
foi em 2018, quando a Fifa queria
voltar a cobrança do lateral com
as mãos. Itália, França, Bélgica e
Portugal não aceitaram e pressio-
naram; a Fifa manteve o lateral
cobrado com os pés.

(1) Disputa de pênaltis: agora serão cinco co-
branças (não mais três);
(2) O sinal do cronometrista agora termina a
partida, não o apito do árbitro;
(3) O tiro livre direto para a 6ª falta acumulada
será dado mesmo se o tempo estiver quase ter-
minando;
(4) Na saída de bola, o cobrador não precisa estar
mais na sua metade de quadra; a bola está em
jogo quando chutada de qualquer maneira; o gol
pode ser marcado no pontapé inicial (mas não
vale o gol contra);
(5) No desempate por pênaltis, o time com mais
jogadores pode reduzir o número de jogadores
para ficar na mesma quantidade do seu adversá-
rio;
(6) Mão na bola: Não é apenas uma falta tocar
fisicamente a bola, mas também é uma falta
mover a mão ou o braço propositalmente em
direção à bola;
(7) Cartão vermelho para o jogador que, em
qualquer lugar da quadra, "negar uma oportuni-
dade óbvia de marcar gols” ao adversário de
forma proposital;
(8) Um jogador que negar uma oportunidade de
marcar gol ao adversário na sua própria área
pode escapar com apenas um cartão amarelo se
for comprovado uma tentativa de jogar a bola;
(9) Tiro livre indireto por falta cometida fora da
quadra (ambos os jogadores fora da quadra);
(10) Pênalti: Goleiro deve ter pelo menos parte
de um pé tocando ou alinhado com a linha de gol;
(11) Pênalti: cartão amarelo ao adversário que
obstruir o cobrador, mesmo que esse adversário
respeite a distância mínima de 5 metros;
(12) Regra de 4 segundos para o recomeço do
jogo: A contagem começa quando o cobrador da
equipe estiver pronto para colocar a bola em jogo
ou o árbitro sinalizar que a equipe está pronta;
(13) Saída de bola: Os jogadores agora podem
receber a bola do goleiro dentro da sua área;
(14) Saída de bola: Se o goleiro lançar a bola
direto para a quadra do adversário será marcado
um tiro livre indireto e será cobrado do local
onde a bola passou a linha. Essa alteração só
estará em vigor nas categorias de base do futsal,
e mesmo assim, as federações nacionais poderão
decidir sobre o seu uso ou não;
(15) Durante a partida, no máximo cinco substi-
tutos podem se aquecer ao mesmo tempo no
banco de reservas.

CONFIRA AS 15 ALTERAÇÕES
DE REGRAS


