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VALE DO TAQUARI          

Rádio Popular
realiza Show da
Família Live Solidária

Especialistas recomendam
adoção de tratamento
precoce ao Coronavírus

Você sabe o que faz
um prefeito?

TEUTÔNIA          

AVISO AOS LEITORES
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 (18/07) conjunta-
mente com as edições de terça-feira
(14/07) e sábado (18/07).

!

Movimento “Não
Desista, Resista”
vem para ajudar
pequenas empresas

TEUTÔNIA          

Vale do Taquari
implanta shopping
digital

REGIÃO          

Após buscas, homem
é encontrado morto
dentro de veículo
submerso
COLINAS          

Justiça garante
que completará valor

que falta para Lívia

TEUTÔNIA          

DIVULGAÇÃO

Enchente de 9 de julho de 2020 fica marcada como uma das maiores da história do Rio Taquari
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ESTADO      

Prefeito de Taquari
assume Famurs
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JÚLIA CAROLINE GEIB

N esta quarta-feira (08/07),
aconteceu a solenidade de
posse da nova gestão que
estará à frente da Federa-

ção das Associações de Municípios do
Rio Grande do Sul (Famurs). Quem
assume a presidência é o prefeito de
Taquari, Emanuel Hassen de Jesus
“Maneco” (PT). Devido às medidas
restritivas, a solenidade foi simples,
realizada em Taquari, no auditório da
Prefeitura, uma vez que Porto Alegre
está em bandeira vermelha no modelo
de distanciamento controlado. Sem
convidados, a posse teve transmissão
ao vivo pelas redes sociais da Famurs
e do prefeito.

Também foram empossados os
vice-presidentes que compõem o Con-
selho de Administração para gestão
2020/2021: prefeito de Pejuçara,
Eduardo Buzzatti; prefeito de Três

Passos, José Carlos Anziliero Amaral;
prefeito de Harmonia, Carlos Alberto
Fink; prefeito de São Sepé, Leocarlos
Girardello; prefeito de Água Santa,
Jacir Miorando; prefeito de Capivari
do Sul, Marco Antônio Monteiro Car-
doso; e a prefeita de Cristal, Fábia
Richter. Estes integrantes acompa-
nharam tudo de casa.

Ainda ficou oficializado o Conselho
Fiscal, que será presidido pelo prefei-
to de Pinhal, Edmilson Pedro Pelizza-
ri. O primeiro-titular será o prefeito
de Três Arroios, Lírio Antônio Zaria-
chta; o segundo-titular, prefeito de
Soledade, Paulo Ricardo Cattaneo;
primeiro-suplente, prefeito de Boa
Vista do Cadeado, Fábio Mayer Bara-
suol; e segundo-suplente, prefeito de
Barra do Quaraí, Iad Mohoud Abder
Rahim Choli.

Em seu discurso, Maneco disse que
este é o momento mais difícil dos 44

anos da Famurs. “Justamente por ser
o momento mais difícil, que uma ges-
tão da Famurs tem que se resumir em
uma palavra, que é diálogo. Quando
não se tem a certeza do caminho a
trilhar, a previsibilidade do que vai
acontecer, ninguém tem a receita
sozinho”, comenta. O presidente des-
tacou que a democracia no Brasil é
posta sob suspeita, e a classe política
precisa estar atuante de forma res-
ponsável.

Maneco relata que são os gestores
dos municípios que “recebem, na por-
ta da sua casa, os cidadãos, que legiti-
mamente têm os seus direitos, que
não são cumpridos há muito tempo”.
Segundo ele, “cabe aos prefeitos dar
conta deste recado, mesmo quando
não são de sua responsabilidade as
demandas que se apresenta”, desen-
volve. Com isso, o prefeito de Taquari
comenta que esta crise que se apre-

senta trouxe o retrato de quanto os
municípios do Brasil sofrem pelas
dificuldades impostas pelos governos
federal e estadual, “que têm cada vez
menos responsabilidade e mais recur-
sos, e os municípios têm mais respon-
sabilidades e menos recursos”, argu-
menta.

A Famurs tem uma gestão compar-
tilhada a cada quatro anos. “Se divide
em quatro presidentes que são esco-
lhidos pelos maiores partidos, no
mesmo sistema de rodízio que existe
na Assembleia Legislativa, mantendo
a união da entidade na proporção dos
maiores partidos políticos para que a
entidade possa estar concentrada na
pauta dos municípios”, explica Mane-
co. “Então, a partir do ano que vem,
as novas gestões serão escolhidas
pelos novos prefeito(as) que irão
assumir a partir de janeiro de 2021”,
conclui.

PAUTAS PARA A NOVA GESTÃO
Conforme o recém empossado,

eram feitos seminários nos sábados
em que se fazia o planejamento da
nova gestão com a equipe e apoiado-
res. Devido a pandemia, foram neces-
sárias modificações. “É possível que,
até o final de ano, não se tenha a
possibilidade de realizar eventos pre-
senciais, então tivemos que reorgani-
zar todo esse planejamento”, explica.

Segundo Maneco, uma das metas
é trabalhar muito a inovação na ges-
tão pública. “É algo que também ficou
latente, e os municípios não dispõe

ainda dos instrumentos necessários
para promover a inovação e a criati-
vidade nesses momentos de dificulda-
des”, conta. O objetivo é fazer isso em
parceria com as universidades do
Estado também.

Também há a pauta da eleição,
“para que possamos ter a melhor
eleição possível em face das restri-
ções que certamente ainda estarão
vigentes quando a campanha iniciar”.
Posteriormente, será preciso prepa-
rar a chegada dos novos prefeitos e
prefeitas às prefeituras.

Além disso, há as demandas diá-
rias, pois a pandemia ainda vai consu-
mir a atenção por um bom período, e
além da saúde, que é prioridade, há
também as consequências econômi-
cas e sociais que vão ficar. Maneco
conta que, infelizmente, a região vi-
vencia o pior momento da pandemia,
com lotação em hospitais e dificulda-

des de encontrar leitos. “O município
de Rio Grande decretou bandeira pre-
ta por não ter mais leito de UTI nem
remédios. A Região Metropolitana
está em bandeira vermelha, já com
alerta para bandeira preta. Os hospi-
tais de Canoas também não estão
recebendo pacientes, por estarem
lotados”, lembra ele.

Advogado e músico, Emanuel Hassen de Jesus, de 40 anos, é prefeito reeleito de
Taquari. De família com histórica participação política, Maneco concorreu a um cargo
público pela primeira em 2004, quando se candidatou a vereador. Na eleição seguinte
concorreu ao cargo de prefeito, sendo o segundo mais votado. Em 2012 ele se elegeu,
sendo reeleito em 2016 com mais de 500 votos de diferença. Maneco é casado com
Angélica Hassen e é pai de três meninos: Lucas, Emanuel e Davi.

Os municípios têm mais responsabilidades
e menos recursos”

EMANUEL HASSEN DE JESUS “MANECO”
PREFEITO DE TAQUARI E PRESIDENTE DA FAMURS

“
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TEUTÔNIA          

Câmara aprova alteração
temporária em incentivos para
Beira Rio e Piccadilly

PALOMA GRIESANG

A  Câmara de
Vereadores
de Teutônia
aprovou, na

terça-feira (07/07), os
dois projetos de lei que
alteram, temporaria-
mente, os incentivos
concedidos às empre-
sas Beira Rio e Picca-
dilly. A proposta não
considera, por deter-
minado período, o re-
torno de ICMS na pon-
tuação de enquadra-
mento do valor do in-
centivo. Com isso, obje-
tiva-se a manutenção
dos empregos e a dimi-

nuição dos impactos
financeiros devido à
pandemia. Os dois pro-
jetos foram aprovados
por unanimidade.

Os dois projetos de
lei específicos para a
Piccadilly e para a Beira
Rio enquadram o incen-
tivo a estas duas empre-
sas nos termos da Lei nº
5.364/2020, para que
seja possível alcançar
valores mais expressi-
vos durante a pande-
mia, justamente para
auxiliar as duas indús-
tria neste período. As
alterações terão vigên-
cia de 90 dias, com pos-

sibilidade de prorroga-
ção por mais 90 dias.

A medida recebeu
apoio dos vereadores
que destacaram sua
importância na tribu-
na. Claudiomir de Sou-
za (PSL) disse que pro-
jetos deste tipo são im-
portante na manuten-
ção de empregos e em-
presas. Novamente,
disse que tão impor-
tante quanto trazer no-
vas empresas, é manter
as já existentes.

Hélio Brandão
(PTB) afirma ser grati-
ficante poder votar
projetos deste tipo, im-

portantes para o desen-
volvimento do municí-
pio. O presidente Cleu-
dori Paniz (PSD) desta-
cou que esta é mais
uma medida na tentati-
va de se manter empre-
gos e empresas. Que se
soma a outros incenti-
vos já concedidos a ou-
tras empresas e seto-
res. Segundo ele, Teu-
tônia está tomando
medidas que muitas
outras cidades grande
não fazem. E que é pre-
ciso assegurar empre-
gos pois é o que a popu-
lação necessita para
manter sua renda.

CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGOS
Outro projeto que re-

cebeu destaque na Câma-
ra foi o de contratação
temporária de dois psicó-
logos. O objetivo é aten-
der a demanda de atendi-
mento a crianças e ado-
lescentes na Casa Mental,
e também atendimento
de quadros ansiosos devi-
do aos reflexos da pande-
mia de coronavírus.

Claudiomir de Souza
destacou que o aumentar
o atendimento psicológi-
co neste momento é fun-
damental.  “O vírus gerou
um problema financeiro,
social e emocional. Mui-
tas pessoas estão com

depressão”, destacou, re-
forçando que a situação
gera desespero nas pes-
soas, refletindo em pro-
blemas psicológicos.

Hélio Brandão apon-
tou a necessidade do
atendimento às crianças.
“Sabemos, por especialis-
tas, que a próxima pande-
mia vai ser a de depressão
entre crianças”, disse. O
vereador, que já foi secre-
tário de Saúde, salientou
que cerca de 700 pessoas
são atendidas na Casa
Mental. “Há uma procura
muito grande”, comple-
menta. O projeto foi apro-
vado por unanimidade.
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TEUTÔNIA          MAIS UMA CONQUISTA

Justiça garante a Lívia
complemento do valor
que falta para tratamento

lucas@popularnet.com.br

Propaganda eleitoral
As redes sociais já estão recebendo uma en-

xurrada de informações de pré-candidatos a
vereador e a prefeito. Cada grupo adota uma
estratégia diferente, espera-se que amparada
juridicamente. A legislação eleitoral flexibili-
zou algumas questões, porém tudo dependerá
do entendimento dos adversários e do juiz
eleitoral.

No entanto, como nas regras do futebol, a
interpretação do árbitro é requisitada sempre.
E há situações em que os jogadores testam o
árbitro para saber quando ele vai dar cartão
amarelo e quando ele vai dar cartão vermelho.
Na política, está mais ou menos funcionando
assim. Como o Judiciário é inerte, precisa ser
provocado. Se ninguém berrar ou reclamar da
ação adversária, as coisas fluirão leves e soltas.
Se alguém berrar, o juiz vai intervir. Pode so-
brar cartão amarelo e até vermelho. O prazo
real para a propaganda eleitoral oficial iniciar é
26 de setembro.

Encorajar
Quando qualquer pessoa sofre uma lesão

muscular, torção ou fratura, após a reabilitação
vem uma fase importante: recuperar a confian-
ça para retomar os movimentos da parte do
corpo afetada. Encorajar a retomada é funda-
mental. No caso da Covid-19, percebo algumas
atividades sendo liberadas para encorajar a so-
ciedade a retomar o ritmo. O futebol também
terá sua retomada com o Gauchão para 23 de
julho. E o kit de medicamentos para tratamento
precoce é outra ferramenta de encorajamento
que os profissionais médicos (com o consenti-
mento do paciente) vão adotar para dar segu-
rança das retomadas.

Divisão do bolo
Já é antigo o debate em torno da divisão

mais igualitária dos impostos entre os entes fe-
derados. Enquanto as prefeituras ficam de 15%
a 18%, o Estado chega a 27% e o restante cabe
à União (governo federal). No entanto, a vida
acontece nos municípios, as pessoas moram
nas cidades. Logo, os municipalistas cobram
uma fatia maior. O novo presidente da Famurs
e prefeito de Taquari, Emanuel Hassen de Jesus
“Maneco”, enfatiza: “[governos federal e esta-
dual] têm cada vez menos responsabilidade e
mais recursos, e os municípios têm mais res-
ponsabilidades e menos recursos”.

RAPIDINHAS:
1) Rio Taquari registrou uma das enchentes

históricas, superando marcas de 1956 e 2001.
2) Em março e abril, seca. Em julho, enchen-

te. Clima gaúcho.
3) O adiamento das eleições também permi-

te amadurecer melhor as coligações.

LUCIANA BRUNE

N a noite desta quarta-
feira (08/07), emocio-
nados, os pais Luana e
Anderson anunciaram

em live nas páginas de rede social
da Lívia Teles a decisão favorável
conseguida na Justiça, para que a
Lívia tenha o direito de receber a
complementação do valor que
falta para o tratamento.

Lívia foi diagnosticada com
Atrofia Muscular Espinhal (AME),
uma doença rara, degenerativa e
que interfere na capacidade do
corpo produzir uma proteína es-
sencial para a sobrevivência dos
neurônios motores, responsáveis
pelos gestos voluntários vitais
simples do corpo, como respirar,
engolir e se mover. Após desco-
brir que existe um tratamento
que promete a cura da doença, se
aplicado antes dos dois anos de

vida, a família, juntamente com
voluntários, iniciou uma grande
campanha para tentar juntar o
valor necessário.

O cálculo previa a necessida-
de de R$ 9 milhões, no entanto,
este valor subiu em função da
oscilação da moeda brasileira.
Isso porque o tratamento preci-
sa ser realizado no exterior. Atu-
almente, o valor, na conversão
do dólar, corresponde a mais de
R$ 12 milhões.

No momento da decisão judi-
cial, o valor arrecadado pela cam-
panha era de R$ 9,7 milhões e a
liminar garante o complemento
do valor. A decisão veio da 1ª
Vara Federal de Lajeado, através
do juiz Andrei Gustavo Paulmichl,
que concedeu a liminar para que
a União Federal complemente o
valor que falta para realizar o
tratamento.

Isso mostra
que todo esforço

valeu a pena. Não
foi em vão toda a

caminhada, o juiz
deixou isso bem

claro em seu
parecer”

ANDERSON TELES
PAI DA LÍVIA

“

DIVULGAÇÃO

 Registro da família no dia em que foi atingida a meta inicial dos R$ 9 milhões
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luciana@popularnet.com.br

Solidariedade por todos os lados
Pensar que, enquanto estou aqui, diante de

uma tela de computador, trabalhando, passa-
do da meia-noite sim, mas com energia elétri-
ca, internet, roupas quentinhas, lareira acesa,
possibilidade de degustar um café com leite,
com a família em volta e minha cama quenti-
nha esperando, centenas de pessoas estão fora
de suas casas, em ambientes coletivos, sem
seus pertences, suas cobertas e o ambiente
aconchegante de seus lares para se aquecer
nesta noite fria que já marca 6 graus.

Ao coletar informações referentes a várias
campanhas realizadas durante o dia, me pego
refletindo sobre tantos desafios que 2020 nos
reservou: questões de saúde pública e uma
completa mudança de rotinas com a Covid-19,
os impactos econômicos que atingem a todos
em decorrência da pandemia, a seca que tanto
castigou os agricultores e, agora, ainda uma
das maiores enchentes da história na região.

Lamentar, chorar, desesperar-se ou sentir
pena de quem está passando por dificuldades
não vai mudar nada. O caminho é arregaçar as
mangas e fazer nossa parte para tornar as coi-
sas um pouco mais leves.

Mas, o que me traz à reflexão é pensar so-
bre o quanto tudo isso está transformando
nossa sociedade, literalmente, através da dor.
O discurso de sair da zona de conforto e enca-
rar novos desafios, encontrar diferentes alter-
nativas, criar e inovar, tão compartilhado e
difundido, teve que ser adotado emergencial-
mente. Tivemos que encarar realidades que
poucos imaginaram.

Diante de inúmeras impossibilidades, cria-
ram-se meios de continuar a trabalhar, estu-
dar, viver e se relacionar. Mais do que isso,
centenas de ações e movimentos voluntários
surgiram em diversas esferas. Ações de apoio
ao próximo, solidariedade para auxiliar pesso-
as com necessidades, movimentos em prol das
empresas, para manutenção de empregos,
renda e sobrevivência. União de grupos, em-
presas, segmentos, entidades e voluntários em
prol de causas coletivas ou comuns.

Ressurgiu e se fortaleceu uma corrente do
bem, em que a compaixão e a humanidade se
multiplicam diariamente. A união está fazen-
do a força e apontando novos caminhos. Tal-
vez possamos nos conformar pensando que
este sofrimento não será à toa, que sairemos
pessoas mais fortes e sociedade mais digna e
justa.

Que em meio a tudo isso consigamos ali-
mentar nossos corações com forças positivas,
praticando a gratidão por tudo que temos e
dividindo com o próximo um pouco daquilo
que dispomos e não precisamos.

ETAPAS DO PROCESSO
O processo passou por várias

etapas e não existia garantia de
êxito a tempo, já que Lívia com-
pleta dois anos em outubro. O pai
ingressou com a ação contra a
União no dia 28 de maio, com o
argumento de que estudos e re-
cursos médicos e biotecnológicos
concluem pelo êxito da terapia
gênica para tratamento e comple-
to restabelecimento da doença
degenerativa. No processo tam-
bém foi enfatizada toda adesão
da comunidade à campanha, so-
mando um valor expressivo, mas
ainda insuficiente para o trata-
mento.

Em sua defesa, a União susten-
tou a inexistência de evidências
científicas para o fornecimento do
medicamento solicitado, alegan-
do que há outro fármaco incorpo-
rado aos Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas do Siste-
ma Único de Saúde para trata-
mento da enfermidade em
questão e questionou o percentu-
al de sucesso da terapia gênica em
crianças com idade superior a
seis meses.

O juiz federal Andrei Gustavo
Paulmichl deferiu, no dia 17/06,
liminar favorável à Lívia, mas a
União recorreu da decisão. O Tri-
bunal Federal da 4ª Região
(TRF4) deu provimento ao pedi-

do suspensivo e determinou a
realização de exame técnico. As-
sim, foi realizada perícia médica
com profissional especializada
em neurologia infantil. Após novo
recurso da União foi feita comple-
mentação do laudo pericial e os
autos foram encaminhados para
nova análise do pedido liminar.
Ao examinar os documentos ane-
xados ao processo, o magistrado
pontuou que, qualquer “dúvida
que pudesse pairar a respeito da
presença da enfermidade, e da
indicação da terapia em questão
para seu tratamento, restou ful-
minada pelas conclusões lança-
das no laudo pericial”. A médica
concluiu que a menina tem todos
os pré-requisitos para se benefi-
ciar dos efeitos da medicação. Em
relação ao fármaco incorporado
aos protocolos do SUS como úni-
ca alternativa para tratamento de
Atrofia Muscular Espinhal, o juiz
destacou que não leva a regres-
são dos sintomas, mas somente a
postergação da eclosão dos sinto-
mas. Mas, a terapia gênica apre-
senta-se, a partir dos estudos
realizados, como potencial cura
para a AME.

O magistrado também ressal-
tou “o esforço hercúleo dos re-
presentantes da menor e da
comunidade local (quiçá nacio-

nal) como um todo, na arrecada-
ção de fundos para aquisição do
medicamento, demonstrando
que inúmeras medidas foram
buscadas antes de se judicializar
a pretensão”. Ele ainda salientou
a urgência da demanda, tendo em
vista que a menina está com um
ano e oito meses de idade, tendo
apenas quatro meses para reali-
zar o novo tratamento.

“Isso mostra que todo esforço
valeu a pena. Não foi em vão toda
a caminhada, o juiz deixou isso
bem claro em seu parecer”, ex-
pressou Anderson, agradecendo
a todos que colaboraram com as
diversas ações desenvolvidas.

O juiz deferiu, no dia 26/06, a
liminar definindo que a União
forneça a terapia gênica. Para
garantir a efetividade da medida,
ele determinou o bloqueio de R$
5 milhões das contas do ente
federal. Após confirmação, solici-
tou no dia 8 de julho para que
fosse informada a data aproxima-
da da realização da terapia, os
valores que envolvem o procedi-
mento e a quantia arrecadada
com as campanhas. Logo no dia
seguinte as informações já foram
juntadas no processo. Assim, o
juiz determinou a liberação de R$
3 milhões para complementar o
custo do tratamento.

AGRADECIMENTOS
E PRÓXIMOS PASSOS

Emocionados ao anunciarem a notícia
recebida, os pais agradeceram a todos
que se envolveram de alguma forma na
campanha. Durante a Live, a família re-
forçou que todo valor arrecadado até
aqui será usado na campanha. As ações
em andamento serão finalizadas e novas
ações estão suspensas. Os sorteios das
rifas em andamento estão todos manti-
dos.

Agora a família se concentrará nos
próximos passos, para agilizar a finaliza-
ção das tratativas com o hospital e os
trâmites para a viagem. O melhor orça-
mento e negociação foi com o Hospital de
Boston, nos Estados Unidos, com valor
de 2,2 milhões de dólares.

A família reforça o agradecimento a
todos:  “Só conseguimos graças a vocês
todos que lutaram pela Lívia. Nosso mui-
to obrigado a todos que ajudaram e nun-
ca desistiram”, expressaram.

 Notícia foi anunciada por meio
 de live na quarta-feira

REPRODUÇÃO
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COLUNA da redação
FP DIGITAL Baixe o app e leia a

FP DigitalTodas as nossas plataformas
em um único lugar

Resolve Sim
O Governo do Estado lançou uma nova platafor-

ma para alunos do Ensino Médio se prepararem pa-
ra o Enem. A plataforma Resolve Sim foi anunciada
nesta quinta-feira (09/07) pelo governador Eduar-
do Leite, e oferecerá conteúdos para os 66 mil estu-
dantes do terceiro ano do Ensino Médio. Há
discussões para que os demais alunos – são 235 mil
estudantes no Ensino Médio – também possam
acessar o conteúdo. Incorporado ao ambiente do
Google Sala de Aula (Google Classroom), a Resolve
Sim é composta por 48 aulas completas, sendo que
metade delas já estará disponível para acesso imedi-
ato. Após, haverá aulas novas sendo postadas diaria-
mente. O estudante poderá escolher as disciplinas –
que foram agrupadas em quatro áreas do conheci-
mento (Ciências Humanas, Linguagens e Códigos,
Matemática e Ciências da Natureza) – além de uma
área especial de provas de preparação, o Simuladão.

1

Diersmann recebe
4,6 mil doações

FONTE: AI DIERSMANN

 Realizada anualmente pela empresa Diers-
mann, a Campanha do Agasalho incentiva a doa-
ção de roupas, agasalhos, calçados e cobertores
por parte da população e empresas. O objetivo da
ação é reforçar o compromisso e propósito da
empresa, em cuidar e proteger as pessoas, e junto
da comunidade, a quem mais precisa, doando
agasalhos para famílias em vulnerabilidade social.

Com o tema “Agasalho Amigo”, a iniciativa
mobilizou a população de 9 municípios: Lajeado,
Estrela, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Cru-
zeiro do Sul, Teutônia, Roca Sales, Encantado e
Santa Cruz do Sul. No período de 31 de maio a 30
de junho, roupas, calçados e cobertores em bom
estado puderam ser doados em postos de arre-
cadação localizados em unidades da empresa e
posteriormente entregues a famílias e institui-
ções, nomeadas pela comunidade.

A 3ª edição da campanha ultrapassou as doa-
ções do ano anterior. Foram mais de 4.600 peças
arrecadadas e mais de 40 famílias e instituições
agraciadas. A Diersmann agradece a todos que
participaram! Juntos somos mais fortes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Foram mais de 4.600 peças arrecadadas e mais
de 40 famílias e instituições agraciadas

REGIÃO          CAMPANHA DO AGASALHO

Restrições em vigor
Seguem em vigor, enquanto perdurar a emer-

gência pública, as diversas medidas restritivas com
o objetivo de evitar a propagação do novo coronaví-
rus em Teutônia. O decreto, publicado na semana
passada, proíbe o estacionamento ao longo da Ave-
nida 1 Leste e no Pico da Estrada Velha em determi-
nados horários, o consumo de bebidas alcoólicas nas
áreas externas de conveniências de postos de com-
bustível e as aglomerações. Também ficam fechados
todos os espaços de convivência pública, incluindo o
Centro Administrativo. O decreto ainda prevê que o
descumprimento das medidas sujeitará o infrator à
aplicação das sanções previstas na legislação muni-
cipal, como multa, guincho por descumprimento da
proibição de estacionar, bem como responsabiliza-
ção civil e criminal nos termos do artigo 268 do
Código Penal. O decreto terá vigência enquanto per-
durar a emergência em saúde pública.

2

Veículo para os bombeiros
Os Bombeiros Voluntários de Teutônia rece-

beram nesta sexta-feira (10/07) a nova ambulân-
cia. O veículo adaptado como ambulância está
sendo cedido pelo Município de Poço das Antas. O
veículo vai substituir o repasse mensal de R$ 1,5
mil reais à corporação. Após o término de vigên-

cia do termo, o veículo deve retornar ao Municí-
pio em bom estado de conservação. Será de
responsabilidade do Corpo de Bombeiros Volun-
tários o abastecimento, manutenção, seguro e
quaisquer responsabilidades penais em caso de
acidentes de trânsito.

4

Brechó solidário
O Brechó Solidário realizado pelo governo de Estrela dará aten-

ção especial às famílias atingidas pela enchente do Rio Taquari. Entre
os dias 13 e 17 de julho, ele atenderá especialmente a quem de uma
forma ou de outra sofreu as consequências da cheia. Funcionará das
8h às 11h30min e das 13h30min às 16h, como de costume em um dos
salões do prédio da Polar, com acesso pela Rua Arnaldo José Diel, em
frente à Escadaria de Estrela. Apesar de o termo “brechó” estar ligado
à venda de peças a preços mais populares, o Brechó Solidário não co-
bra nada. Além do atual estoque de roupas do Brechó, será disponibi-
lizado parte do material que foi e está sendo arrecadado com a
campanha Estrela Solidária. Em razão da pandemia do coronavírus, o
acesso e o atendimento no local observam todas as normas de higiene
e distanciamento necessárias para a prevenção, como o uso obrigató-
rio de máscara e número limitado de pessoas no ambiente.

3
RODRIGO ANGELI / DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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POÇO DAS ANTAS          NA CÂMARA

Duas leis aprovadas
consolidam trabalho
da Vigilância Sanitária

Vacinação contra a gripe
O município de Poço das Antas cumpriu com

a meta de vacinação contra a gripe recomenda-
da pelo Ministério da Saúde que era de 90%.
Entre os grupos prioritários, as crianças foram
o grupo que teve melhor desempenho, com
cobertura de 143,43%. Idosos ficaram com
109,39%. No grupo das gestantes, todas foram
vacinadas. Enquanto isso, o grupo com menor
cobertura vacinal é o das pessoas entre 55 a 59
anos que tiveram apenas 23,75% de imuniza-
ção. A vacinação vai continuar para toda a
população até quando durarem os estoques da
vacina. A imunização do público-alvo continua
sendo prioritária.

Aulas não presenciais
A Secretaria da Educação, Cultura, Desporto

e Turismo informa que a aulas não presenciais
continuam no mês de julho. Momento de conti-
nuar cuidando da saúde e do próximo. Mais
informações: (51) 3773-1122 Ramal 211 /
smec@pocodasantas.rs.gov.br.

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
prateada, 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.

Disque Corona
A Prefeitura de Poço das Antas disponibiliza

o Disque Corona para dúvidas, informações e
orientações sobre o novo coronavírus (Covid-
19). O Serviço conta com profissionais capaci-
tados à sua disposição. A informação correta é
o melhor caminho neste período de pandemia.
O serviço funciona das 07h30 às 17h, nos
números (51) 3773-1231 ou (51) 99917-6911.

NOTÍCIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL

DE POÇO DAS ANTAS

PALOMA GRIESANG

A  Câmara de Vereadores de Poço das
Antas aprovou nesta segunda-feira
(06/07) dois projetos de lei do Execu-
tivo que consolidam o sistema de

Vigilância Sanitária no município. O projeto de
Lei 038 dispõe sobre a criação do Serviço Muni-
cipal de Vigilância Sanitária, que anteriormente
era criado por meio de decreto. A lei ainda
define as autoridades sanitárias do Município
para fins de julgamento de processos adminis-
trativos sanitários.

Já o projeto 039 institui o código sanitário do
município. Conforme a justificativa, o código é
fundamental pois é a legislação norteadora das
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sani-
tários decorrentes do meio ambiente, da produ-
ção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde. Ambos os proje-
tos foram aprovados por unanimidade.

FAZENDA VILANOVA          OBRAS

Redutores de velocidade
instalados na Rua São Paulo

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

A partir de solicitações de moradores da Rua
São Paulo, a Administração Municipal, por meio
da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, está
instalado dois redutores de velocidade nas pro-
ximidades do Piquete Relincho de Potro. Seguin-
do as leis de trânsito, a primeira etapa foi instalar
as placas de sinalização para conscientizar os
motoristas sobre o obstáculo. Elas foram coloca-
das na sexta-feira (03/07). O prazo estipulado
pela Brigada Militar para a implantação dos
redutores é de 15 dias após a colocação das
placas.

Segundo o responsável pela pasta, Ildo da
Silva Lounai, o “Maneco”, o objetivo da implanta-
ção dos redutores de velocidade é trazer mais
segurança aos pedestres e motoristas que trafe-
gam naquele trecho.

Placas sinalizando a instalação de
redutores de velocidade foram colocadas

ROBERTO DE CASTRO / PREFEITURA DE FAZENDA VILANOVA / DIVULGAÇÃO

INCENTIVO À EMPRESA
A Câmara aprovou ainda o projeto de lei

substitutivo 037, que concede incentivo à empre-
sa Transportes Barão. O incentivo será por meio
de serviço de máquinas e fornecimento de mate-
rial até o limite de R$ 7 mil. O auxílio foi solicita-
do pois, devido à pandemia, a empresa teve os
serviços completamente parados e enfrenta
dificuldade. Com o auxílio, a empresa pretende
melhorar a infraestrutura da suas instalações.

PEDIDO DE MELHORIAS
A Câmara voltou a ter uso da tribuna nesta

segunda-feira. Na oportunidade, o vereadores
Leonardo José Flach (PTB) pediu melhorias em
alguns pontos do município. Um é no asfalto de
Boa Vista, 300 metros de estrada feita há três
anos, que segundo o vereador está cedendo em
dois pontos, ele sugeriu contato com a empresa
responsável pela obra pois ainda deve haver
garantia. Outro ponto, são buracos na estrada
próximo ao Cebovi, além de outros trecho onde
poderia ser feito tapa-buracos, como em trecho
da Transcitrus e da estrada para Boa Vista.

TELEFONIA
Outro assunto tratado, e que é recorrente, é a

telefonia. A vereadora Célia Lurdes Koerbes
(MDB) trouxe o tema à pauta, que segundo ela é
uma grande preocupação. Destacou todos os
movimentos já feitos para tentar trazer melhora
na telefonia, principalmente do interior. Salien-
tou o projeto do Executivo, que levou internet de
fibra óptica às comunidades do interior, que
segundo ela, já foi um grande benefício. “Foi feito
um grande trabalho, em que mais de 33 quilôme-
tros quadrados de fibra óptica foi instalado”,
complementa. Porém, pediu que quando esta
parte foi concluída, se olhe para as comunidades
“do outro lado”. Finalizou pedindo mais uma vez
por melhorias no sinal de telefonia móvel. “Não
temos sinal no celular, e internet também não
tem como conectar se estamos na rua”, conclui.

LAJEADO           AJUDA PARA TODOS

Cães das famílias
desalojadas são atendidos

FONTE: AI PREFEITURA DE LAJEADO

Os cães das famílias desabrigadas pela cheia
do Rio Taquari também recebem abrigo da Prefei-
tura de Lajeado. Por meio da Secretaria do Meio
Ambiente (Sema), os animais de estimação estão
recebendo abrigo e alimentação. São 45 cachorros
recebendo atendimento junto ao Canil Municipal
e ao Aterro Sanitário, ambos no Bairro Conventos.

Segundo o coordenador do Centro de Controle
de Vetores e Zoonoses (CCZV), Juliano Pelegrini,
os cachorros estão sendo bem cuidados pelos
técnicos. "Estamos cuidando para que todos os
cães tenham as necessidades supridas, mantendo
a alimentação e a higiene", explicou Pelegrini.

Devido à grande demanda, os cães foram distri-
buídos entre dois locais - o Canil Municipal e o Aterro
Sanitário - para terem espaço físico mais adequado
e evitar brigas entre os animais. Nos dois pontos,
servidores da Sema são responsáveis pela assistência
médica e acompanhamento dos bichinhos.

Os animais domésticos ficarão abrigados até que
a situação da cheia se normalize e eles possam retornar
junto com as suas famílias para casa. Os cachorros
foram identificados e cadastrados no momento do
recolhimento para serem devolvidos para suas famílias
quando o retorno for possível. As informações ajuda-
rão a identificar qual animal pertence a cada família.
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BRASIL          RESPONSABILIDADE DE EXECUTAR

Você sabe o que faz um prefeito?

DIVULGAÇÃO TSE

DA REDAÇÃO / AI TSE

O  primeiro turno das
Eleições 2020 está
marcado para o dia 15
de novembro e deve

levar às urnas cerca de 146 mi-
lhões de eleitores que escolherão
os novos vereadores, prefeitos e
vice-prefeitos dos 5.568 municí-
pios do país. Para votar conscien-
te e poder cobrar ações concretas
dos eleitos, é relevante saber
quais são as principais funções
dos representantes eleitos para
esses cargos. Eleger um prefeito,
por exemplo, é fazer uma escolha
de extrema importância e de
grande responsabilidade por par-
te de cada eleitor, pois o futuro
da cidade estará nas mãos de
quem vencer a disputa.

O prefeito é a autoridade
máxima na estrutura administra-
tiva do Poder Executivo do mu-
nicípio. Ele tem o dever de
cumprir as atribuições previstas
na Constituição Federal de 1988,
definindo onde serão aplicados

os recursos provenientes de im-
postos e demais verbas repassa-
das pelo estado e pela União. A
aplicação desses recursos públi-
cos deve obedecer à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei
Complementar n° 101/2000) e
ao que for fixado na lei orçamen-
tária anual do município, propos-
ta pelo prefeito e votada pelos
vereadores, que representam o
Poder Legislativo municipal.

Nas imagens que ilustram
esta reportagem, destacamos
dois prefeitos do Vale do Taquari
que estão concluindo seu segun-
do mandato consecutivo e, ao
final do ano, repassarão o cargo
ao próximo gestor. De Imigrante,
Celso Kaplan “Lelo” (PP) atual-
mente presidente a Associação
dos Municípios do Vale do Ta-
quari (Amvat). De Taquari, Ema-
nuel Hassen de Jesus “Maneco”
(PT) é o recém-empossado pre-
sidente da Federação das Asso-
ciações de Municípios do Rio
Grande do Sul (Famurs).

MANDATO
O mandato do prefeito tem

a duração de quatros anos e
pode ser reeleito uma vez,
para mais quatro anos. Nesse
período, ele deve, entre ou-
tras funções, zelar pela boa
administração da cidade, em-
preendendo a gestão da coisa
pública, além de exercer o
controle do erário, planejar e
concretizar obras, sejam elas
da construção civil ou da área
social.

Para a vitória nas urnas, o
candidato ao cargo de prefei-
to (candidato majoritário)
deverá obter a maioria abso-
luta dos votos. Caso o municí-
pio tenha mais de 200 mil
eleitores, a decisão do pleito
pode vir a ocorrer em dois
turnos. Dessa forma, para ser
eleito já no primeiro turno, é
preciso alcançar a maioria
absoluta dos votos válidos, ou
seja, mais de 50% dos votos
na primeira votação.

Além disso, cabe ao pre-
feito não apenas sancionar
as leis aprovadas em vota-
ção pela Câmara Municipal
(também chamada de Câma-
ra de Vereadores), mas tam-
bém vetar e elaborar
propostas de leis quando
achar necessário.

Contudo, o prefeito não
administra sozinho, depen-
dendo do apoio político dos
vereadores, assim como de
outras esferas governamen-
tais, ou seja, dos governos
estadual e Federal. A ajuda
destes dois últimos acontece
por meio de repasses de ver-
bas, convênios e auxílios de
toda natureza para a realiza-
ção de obras e implantação de
programas sociais, os quais,
principalmente no caso das
prefeituras de pequenos mu-
nicípios, tornam-se funda-
mentais para o atendimento
das demandas locais.
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TRABALHO PREVENTIVO

Manutenção das urnas é diário
FONTE: AI TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa
que a manutenção corretiva e preventiva (con-
servação) das urnas é feita diariamente, e que os
dados têm atualização constante. Apesar de res-
trições de mobilidade e de contato físico no
trabalho de manutenção pelo país, as atividades
continuam sendo realizadas.

O comitê que monitora os impactos da pande-
mia nas eleições deliberou por aprimorar o
acompanhamento das informações, com análise
semanal de dados, sobre a situação de manuten-
ção das urnas.

Com isso, o TSE pretende ter um quadro mais
atualizado e transparente sobre a situação de
todo o país. Nos próximos dias, o TSE vai oficiar
os Tribunais Regionais Eleitorais para que lan-
cem essas informações no sistema da Justiça
Eleitoral com a frequência necessária para moni-
toramento da manutenção e adoção de medidas
específicas, se preciso.

Urnas passam por manutenções
e testes públicos de segurança

ROBERTO JAYME / ASCOM / TSE

Confira, a seguir, as principais competências
de um prefeito:

• Desenvolver as funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes;
• Organizar os serviços públicos de interesse
local;
• Proteger o patrimônio histórico-cultural do
município;
• Garantir o transporte público e a organiza-
ção do trânsito;
• Atender à comunidade, ouvindo suas rei-
vindicações e anseios;
• Pavimentar ruas, preservar e construir
espaços públicos, como praças e parques;
• Promover o desenvolvimento urbano e o
ordenamento territorial;
• Buscar convênios, benefícios e auxílios para
o município que representa;
• Apresentar projetos de lei à Câmara Muni-
cipal, além de sancionar ou vetar projetos de
lei;
• Intermediar politicamente com outras es-
feras do poder, sempre com o intuito de
beneficiar a população local;
• Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da
cidade e pelo saneamento básico;
• Implementar e manter, em boas condições
de funcionamento, postos de saúde, escolas
e creches municipais, além de assumir o
transporte escolar das crianças;
• Arrecadar, administrar e aplicar os impos-
tos municipais da melhor forma;
• Planejar, comandar, coordenar e controlar,
entre outras atividades relacionadas ao cargo.

COMPETÊNCIAS DO PREFEITO

Emanuel Hassen de Jesus, Maneco, prefeito de Taquari e presidente da Famurs

Celso Kaplan, Lelo, prefeito de Imigrante
e presidente da Amvat

DIVULGAÇÃO FAMURS

ARQUIVO FP
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VALE DO TAQUARI          COMBATE AO CORONAVÍRUS

Especialistas recomendam
adoção de tratamento
precoce à Covid-19

Região notifica
cinco novos óbitos

JÚLIA CAROLINE GEIB

Até terça-feira (07/07), estavam registrados 46
óbitos por Coronavírus no Vale do Taquari. Contu-
do, outras mortes foram registradas nas cidades de
Lajeado, Paverama, Taquari, Teutônia e Travessei-
ro ao longo da semana. Com isso, a região chega a
51 mortes, conforme divulgado até as 17h desta
sexta-feira (10/07).

A Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância
Epidemiológica de Paverama informou, na noite de
quarta-feira (08/07), a quarta morte por Corona-
vírus de um morador do município. O óbito acon-
teceu no mesmo dia, no Hospital São Carlo, de
Farroupilha. Trata-se de um homem de 48 anos,
morador do Bairro Posses, de Paverama.

No mesmo dia, foi registrada uma morte por
Coronavírus em Lajeado. A vítima é um homem de
49 anos, morador da cidade, que faleceu por volta
das 15h20. Ele estava internado desde o dia 27 de
junho no Hospital Bruno Born, em Lajeado.

Em Taquari, a vítima é um homem de 79 anos,
que estava internado no Hospital de Caridade São
José, de Taquari. A morte foi notificada na quinta-
feira (09/07), mas o óbito ocorreu ainda no sábado
(04/07). Sabe-se que ele contraiu a doença em
Taquari e se tornou primeira vítima que faleceu no
município. Todos os familiares do paciente estavam
isolados, sem qualquer contato com ele.

No município de Travesseiro, o primeiro óbito
por Coronavírus foi notificado na tarde desta sexta-
feira (10/07). Trata-se de um homem de 88 anos.
Segundo informações da secretaria de Saúde, ele
estava passando alguns dias em Porto Alegre na
casa de familiares, mas é residente de Travesseiro.
No último sábado (04/07), o idoso começou a
apresentar sintomas e procurou atendimento
médico. Ele foi levado para o Hospital de Marques
de Souza, onde foi constatada a gravidade de seu
estado de saúde. Assim, ele foi encaminhado para
a UTI em Passo Fundo, que confirmou a contami-
nação por Covid-19. O paciente veio a falecer na
quinta-feira (09/07).

Na tarde desta sexta-feira, foi confirmado pelo
Estado o quarto óbito de Teutônia. Trata-se de uma
mulher de 86 anos que estava internada na UTI do
Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, desde o
dia 29 de junho. Ela faleceu dia 04 de julho, mas a
morte só foi contabilizada pelo Estado ontem. A
Idosa tinha como comorbidades diabetes, doença
cardiovascular crônica, asma e hipertensão arterial
sistêmica (HAS).

Com isso, o Vale do Taquari chega a 51 mortes
por Coronavírus. Conforme levantamento na noite
desta quinta-feira (09/07), a região está com 3.495
casos confirmados por boletins municipais e 3.192
recuperados, ou seja, 91,3% estão recuperados.

CORONAVÍRUS

Reunião da Amvat trouxe manifestações favoráveis ao tratamento precoce à
doença. Assunto foi tema de videoconferência na terça-feira à noite e reuniu
autoridades de diversas regiões do Estado 

JÚLIA CAROLINE GEIB

A  Associação dos Muni-
cípios do Vale do Ta-
quari (Amvat) teve
reunião na noite desta

terça-feira (07/07) com o pro-
pósito de elaborar um Protocolo
Regional, com um kit de medica-
mentos para o tratamento preco-
ce dos pacientes com Covid-19. A
ideia é que os medicamentos se-
jam receitados por um médico e
utilizados nos primeiros cinco
dias de sintomas gripais, pois
trata-se de uma ação na primeira
fase da doença. Os medicamentos
não foram recomendados de ma-
neira preventiva para quem não
tem o vírus.

Ao todo, participaram cerca
de 150 pessoas da reunião que
durou quase três horas. Entre os
participantes, estavam prefeitos
da Associação dos Municípios do
Alto Jacuí (Amaja), Associação
dos Municípios do Vale do Rio Caí
(Amvarc), Associação dos Muni-
cípios do Alto da Serra do Botu-
caraí (Amasbi), Associação dos
Municípios do Vale do Rio do
Sinos (Amvars) e Associação dos
Municípios do Vale do Rio Pardo
(Amvarp).

Da área de saúde participaram
integrantes de uma equipe de
médicos especialistas na área,
liderados pelo Dr. Luciano Zuffo.
Estiveram inclusos médicos de
Lajeado e de outros municípios,
além dos gestores municipais de
diversas regiões do Rio Grande
do Sul. Em nome de Zuffo, falou a
médica psiquiatra Márcia Ilha, de
Porto Alegre. Segundo ela, o gru-
po engloba médicos voluntários
e independentes que compilaram
as recomendações de tratamento
por fases, com foco no tratamen-
to precoce da Covid-19.

O protocolo prevê a prescri-
ção de cloroquina/hidroxicloro-
quina, azitromicina, ivermectina,
dipirona e zinco, além de vitami-
na D, a pacientes que estejam na
fase inicial da contaminação por
Coronavírus. A recomendação
causa polêmica pelo fato do con-

junto de medicamentos ainda não
ter sido referendado cientifica-
mente, por questões políticas e
também pelos efeitos colaterais
da cloroquina.

Márcia ressalta que o uso des-
sas medicação off label (fora da
bula) já foi feito no exterior e é
base do trabalho do grupo. Inclu-
sive, médicos brasileiros que re-
ceitam medicamentos neste
formato criaram grupos de dis-
cussão para falar sobre. “Alguns
médicos gaúchos criaram um
grupo local de discussão, e o
próximo passo foi reunir alguns
desses colegas e elaborar um
compilado dessas experiências”,
conta.

Segundo Márcia, a prescrição
e o diagnóstico são atos médicos.
“Não somos a favor que as pesso-
as saiam se automedicando. So-
mos a favor que as pessoas
possam ser bem diagnosticadas
para entender em qual fase da
doença o paciente se encontra”.
Ela destaca que o paciente não é
obrigado a tomar medicação,
nem o médico a prescrever, “mas
é preciso que os médicos tenham
conhecimento de que isso existe,
há evidências e que possamos ter
liberdade de, com um bom diag-
nóstico, fazer uma boa prescrição
e encontrar respaldo no sistema
público para que as pessoas pos-
sam ter acesso a ela”, finaliza.

KIT DE TRATAMENTO PRECOCE* À COVID-19

CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA

AZITROMICINA

IVERMECTINA

DIPIRONA

ZINCO

* MEDICAMENTOS SÓ
DEVEM SER
UTILIZADOS APÓS
PRESCRIÇÃO MÉDICA.
PROTOCOLO PREVISTO
PARA OS CINCO
PRIMEIROS DIAS DE
SINTOMAS (FASE 1 DA
COVID-19).

Lajeado: 23
Cruzeiro do Sul: 5
Encantado: 4
Paverama: 4
Teutônia: 4 
Estrela: 3
Taquari: 3
Roca Sales: 2
Bom Retiro do Sul: 1
Travesseiro: 1
Arvorezinha: 1
*Dados atualizados até as 17h desta sexta-feira

É preciso que os
médicos tenham
conhecimento de

que isso existe, há
evidências e que

possamos ter
liberdade de, com

um bom diagnóstico,
fazer uma boa

prescrição e
encontrar respaldo
no sistema público

para que as pessoas
possam ter acesso

a ela”.

MÁRCIA ILHA
MÉDICA DE PORTO ALEGRE

“



NOTÍCIAS 11SÁBADO, 11 de JULHO de 2020FOLHA POPULAR

A equipe de profissionais de Saúde
de Lajeado, composta por cerca de 130
profissionais, foi representada pelos
médicos Sandra Cabral, Luiz Fernando
Kehl, Régis Dewes e Fernando Bertó-
glio. A médica Sandra Cabral comenta
que os estudos se tornam comprome-
tidos pelo tempo. “No caso desta pan-
demia, não temos tempo. Quando ela
chegou no Brasil, ficamos em casa, e
duas semanas já foi muito”. Para ela “o
paciente tem que ter opção pelo trata-
mento precoce porque a ciência tem
que ter seu tempo para desenvolver a
vacina”, complementa.

O médico Regis Dewes ampara e
questiona: “vamos ficar esperando
um ano e meio?”. Segundo ele, não
tem como negar o efeito da hidroxi-
cloroquina, e ele não entende a polê-
mica contra o uso. “Ninguém é fã dela,
se surgir outro medicamento, exce-

lente. A gente conhece os efeitos cola-
terais, ela já era usada antes, por que
não pode ser usada agora?”, conclui.

O médico Luiz Fernando Kehl con-
sidera o kit fundamental. Ele avaliou
como a hidroxicloroquina atua no
organismo: trava o processo de pas-
sagem do vírus até o núcleo da célula,
e consegue inibir a replicação do vírus
dentro da célula. “Então, toda pessoa
que recebe precocemente a hidroxi-
cloroquina consegue ter uma inibição
na entrada e no tráfego da partícula
viral no citoplasma”.

Já a Ivermectina, segundo Kehl,
também tem a capacidade de travar o
acesso de partículas virais no núcleo,
cortando a multiplicação. “Nas fases
que se têm de tratamento precoce, é
fundamental a hidroxicloroquina e a
ivermectina. Também é importante a
presença da vitamina D”, conclui ele.

MÉDICOS DA REGIÃO OPINAM FAVORÁVEL AO PROTOCOLO

Também houve participação do
procurador da República da Regional
de Bento Gonçalves, Alexandre Schnei-
der. Segundo ele, foi constatado que
outros países já mostravam um cami-
nho possível a ser trilhado por meio de
tratamento medicamentoso em cima
de fases de evolução da doença. “Des-
cobrimos com os médicos que as expe-
riências em nível mundial apontavam
para a necessidade de uma abordagem
imediata no tratamento, ou seja, o
paciente que chega na ponta não pode
esperar o resultado do teste para inici-
ar o tratamento”, sustenta.

Para o procurador, é preciso que
o paciente passe por uma avaliação

clínica em que o médico, fazendo o
diagnóstico dos sintomas, aponte
uma posição de possível grave caso
de Coronavírus. “Nesse ponto, a clíni-
ca é soberana, a medicina é uma arte
de observar os sintomas e tomar
decisões. O cidadão, junto com o
médico, tem que ter autonomia para
decidir sobre o tratamento”, ponde-
ra. Segundo ele, não cabe ao gestor,
ao Ministério Público ou ao Judiciário
decidir se o tratamento é válido, “mas
cabe ao sistema garantir o direito da
autonomia e que a prescrição do
tratamento seja disponibilizado na
ponta. Isso é o princípio da autono-
mia na bioética”, finaliza.

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DIVULGAÇÃO

O paciente tem
que ter opção

pelo tratamento
precoce porque a

ciência tem que
ter seu tempo

para desenvolver
a vacina”.

SANDRA CABRAL
MÉDICA DE LAJEADO

“

Reunião teve como objetivo debater a eficácia do tratamento precoce

A reunião virtual liderada pela Am-
vat também teve a participação dos
senadores Luís Carlos Heinze (PP) e
Lasier Martins (Podemos). Segundo
Heinze, há três meses foi procurado
por médicos que queriam iniciar pes-
quisas sobre ivermectina. “Consegui-
mos fazer com que o Ministério da
Saúde autorizasse a pesquisa oficial
com ivermectina no Brasil”. O senador
do PP reforçou que no sábado, dois
hospitais, em Porto Alegre e Pernam-
buco, deram início à pesquisa, que

deve ser concluída no final de agosto.
“Não estou recomendando, estou di-
zendo que estamos trabalhando este
assunto”, finaliza.

O senador Lasier Martins informou
que o protocolo já está na mesa do
ministro, “demonstrando as vantagens
deste tratamento precoce, ambulatori-
al, em que vocês precisam com maior
urgência destes medicamentos”, apon-
ta. Para ele, em poucos dias, “teremos
este material decisivo para o trabalho
que os senhores irão levar adiante”.

SENADORES LUÍS CARLOS HEINZE E LASIER MARTINS

A  médica pneumologista Alla Dol-
ganova, da capital, relatou algumas
experiências em outras cidades, como
Belém, no Pará (onde houve colapso
no sistema saúde) e cidades do interi-
or do Maranhão e de São Paulo, que
fizeram uso do tratamento precoce e
não enfrentaram problemas com su-
perlotação de UTIs.

Na cidade de Balsas, Maranhão,
segundo ela, foram atendidos 966
pacientes até 25 de junho, todos diag-
nosticados por exame PCR. “Todos
eles receberam um kit de tratamento
baseado em dados clínicos, e posteri-
ormente, o diagnóstico foi confirma-
do”. Destes, só 7% teve necessidade
de internação, e 4% ainda estavam
internados, “mas apenas na enferma-
ria. Nenhum paciente foi para UTI
nem veio a óbito”.

Em Porto Feliz, São Paulo, até o
final de junho, 2 mil pacientes foram
tratados, e nenhum dos tratados pre-
cocemente evoluíram para UTI. Até
então, houve óbito de três pessoas, e

nenhuma destas realizou tratamento
preventivo”, conclui.

Marcio Müller, diretor técnico do
hospital de Gramado, conta que eles
perceberam que existia opção de
tratamento precoce nos primeiros
momentos de sintomas por meio de
medicamentos específicos. “Fizemos
um grupo integrado entre posto de
saúde e hospital e começamos a dis-
tribuir medicamentos para quem tem
síndrome gripal”. Segundo ele, até o
momento, houve 200 pacientes tra-
tados por meio do protocolo e ne-
nhum deles precisou internar. “Há
dez dias, estamos experimentando
crescimento significativo dos casos,
e também de internações de pacien-
tes que não fizeram uso de nenhum
medicamento contra a proliferação
do vírus em suas fases iniciais”, conta
ele. “Avaliem muito bem o tratamen-
to precoce, é uma maneira de dimi-
nuir o colapso do sistema de Saúde,
que pode estar chegando à nossa
porta”, finaliza.

RESULTADOS PROMISSORES PELO BRASIL
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IMIGRANTE          CHUVAS

Estragos em estradas e
pontes, além de falta de luz,
internet, sinal de celular e água

COLINAS          CHUVAS

Enchente provoca
estragos e prejuízos

LUCIANA BRUNE

Mesmo após o nível do rio Taquari já estar
baixando, na tarde de quinta-feira (09/07) as
imagens ainda chocavam a comunidade. Diferen-
te de outras enchentes, o nível das águas subiu
muito rápido e pegou famílias desprevenidas,
especialmente locais onde a água nunca tinha
chegado.

Durante os transtornos provocados, os Bom-
beiros Voluntários Imicol realizaram diversos
trabalhos de ajuda e orientação as pessoas atin-
gidas pela enchente e, inclusive, retiraram um
veículo que ficou preso pela água.

No final da tarde desta quinta-feira, alguns
pontos da cidade ainda seguiam alagados, não
permitindo a volta para casa em áreas atingidas
pela cheia. Mesmo assim, o dia foi de muito
trabalho na remoção de entulho e limpeza de
residências e ruas.

O município também ficou sem abastecimento
de energia elétrica. Durante a quinta, a RGE
iniciou os trabalhos para restabelecer a rede
elétrica, inicialmente na área central. As localida-
des do interior seguiam sem previsão de retorno
do fornecimento de energia devido à grande
demanda da concessionária. Durante a noite, a
energia foi normalizada em parte do município.

Em relação aos acessos, na noite de quinta
também foi liberada a estrada que liga os muni-
cípios de Colinas e Roca Sales. À medida que o
nível das águas foi baixando, os moradores per-
ceberam os grandes estragos provocados pela
cheia, principalmente no trecho asfaltado da
ERS-129, no trecho que liga Colinas a Estrela.

ALINE T. MEYRING LOHMANN / DIVULGAÇÃO

LUCIANA BRUNE

O  município de
Imigrante so-
freu os efei-
tos das fortes

e intensas chuvas de
diversas formas. Inici-
almente, de terça para
quarta-feira, o Arroio
da Seca inundou vários
pontos. A força da água
gerou danos, principal-
mente nas pontes. Na
divisa com o município
de Colinas, parte da
proteção lateral da
ponte foi destruída e a
equipe da Secretaria de
Obras do Município te-
ve que atuar na retira-
da de entulhos, galhos
e até mesmo troncos
inteiros de árvores, ar-
rastados pela corrente-
za e que trancaram no
local. A altura das
águas surpreendeu mo-
radores, que há tempo
não viam o arroio tão
alto.

No acesso ao Muni-
cípio pela rodovia esta-
dual, trecho que
interliga com a Linha
Berlim, Westfália, ocor-
reu a interdição total
da estrada em função
de desmoronamento de
terra e pedras. A remo-
ção do material foi rea-
lizada na quarta-feira
pela manhã e a pista
liberada para o trânsito
antes do meio-dia.

Além disso, também
foram verificados da-
nos em rede elétrica,
com fios que ficaram
sobre a pista e alguns
postes caídos, especial-
mente no trecho em
direção a Daltro Filho,
o que gerou falta de luz
no bairro.

Realizadas as pri-
meiras ações para bus-
car a normalidade do
trânsito, no entardecer
desta quarta-feira a co-
munidade foi surpreen-
dida com a falta de
energia elétrica, em
praticamente todo o
município, região abas-
tecida pela RGE. Duran-
te o dia de quinta,
fábricas tiveram que
parar e, além de faltar
energia elétrica, inter-
net e sinal de celular,
começou a faltar água
em vários pontos de
Imigrante, justamente
em função da falta de
luz.

Conforme o prefeito
Celso Kaplan, a rede
elétrica ficou submersa
em alguns pontos de
outros municípios de-
vido ao alagamento. A
concessionária respon-
sável pelo serviço de
distribuição de energia
elétrica informou que
está em situação de ca-
lamidade, com muitas
solicitações de atendi-

mento, e que ocorreu
também a queda de um
dos transformadores.
Assim, não deu previ-
são para o retorno da
energia.

Diante da situação,
a Prefeitura de Imi-
grante contratou gera-
dores para garantir o
abastecimento de água,
os quais foram usados
em poços artesianos do
município e também
das associações de
água que abastecem
diferentes localidades
e regiões. O município
tem quatro poços e

possui 15 associações
que oferecem água em
diferentes áreas. Na
noite de quinta, três
geradores foram insta-
lados, um deles em Dal-
tro Filho e dois na
região central.

Ainda na quinta-fei-
ra à noite, alguns pou-
cos moradores e a
Metalúrgica Hassmann
tiveram o retorno da
energia, com restabele-
cimento desta rede que
vem de Colinas, mas a
maior parte do municí-
pio permanecia às es-
curas.

Acesso ao município foi bloqueado por terra
e pedras enormes

DIVULGAÇÃO

Ponte da divisa com Colinas foi uma das que mais
sofreu danos

Geradores foram alugados pelo poder público
para garantir abastecimento de água

GILBERTO GANDINI / DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Registro da enchente em Colinas
na tarde de quinta-feira

DIVULGAÇÃO
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IMIGRANTE          CHUVAS

LUCIANA BRUNE

A  família Berrá, de Linha Ga-
ribaldi, levou um grande
susto por volta das 6 horas
da manhã desta quarta-fei-

ra (08/07). Quando Nédio, a esposa
Rosa e a filha Bruna se preparavam
para iniciar a lida, começando o traba-
lho de reunir as vacas leiteiras para a
ordenha, tiveram que correr para
fugir da força da água que vinha mor-
ro abaixo. Segundo os relatos da famí-
lia, a situação foi provocada pelo
rompimento de um açude de uma
propriedade vizinha.

As águas atingiram o aviário em
que estavam alojados 19 mil frangos,
provocando a morte da maioria. So-
breviveram 1.054 animais, mas que
tiveram que ser sacrificados pelas
circunstâncias.

Além da perda do lote, o incidente
provocou danos no aviário e ainda
atingiu o estoque de rações, que tam-
bém foi perdido.

A família tem vínculo com a Coope-
rativa Languiru. Além da administra-
ção municipal de Imigrante, que foi
verificar a situação durante a manhã
de quarta, técnicos da integradora
também estiveram no local logo após

o incidente, para avaliar a situação e
auxiliar nos procedimentos e encami-
nhamentos das condutas sanitárias
para remoção dos animais.

Após o início turbulento da manhã,
a família passou o dia trabalhando no
local: “Resta-nos limpar o local e es-
perar o seguro vir fazer a vistoria para
calcular os prejuízos, que foram mui-
tos”, relatou Bruna, na noite de
quarta-feira.

A família estima uma perda de 70
a 80%, pois, além do lote e das rações,
foram equipamentos danificados, lo-
nas e portões. “Será um custo altíssi-
mo e ainda teremos o prejuízo de
ficar, provavelmente, em torno de 80
dias parados”, destaca Bruna, preocu-
pada com quem vai arcar com os
prejuízos. “Não foi culpa nossa. Aguar-
damos também a manifestação dos
responsáveis. Na hora do tumulto,
felizmente contamos com o apoio de
outros vizinhos e parentes que vieram
nos ajudar”, desabafa a jovem.

Ela também relata que a água pas-
sou muito perto da residência da fa-
mília: “por sorte, desviou num muro
de pedra de areia, mas passou a 4 cm
do portão. Felizmente, não entrou
dentro de casa”.

Açude rompe e atinge
aviário com 19 mil frangos

19 mil frangos mortes em decorrência do incidente

Foto mostra altura
que a água atingiu

Ficou um rastro por onde
passou a força da água

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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VALE DO TAQUARI          27,39 METROS NO PORTO DE ESTRELA

DA REDAÇÃO

A  enchente do Rio Taquari de 8 e
9 de julho de 2020 é uma marca
na história da região, pois a cota
máxima atingida no Porto de Es-

trela, conforme o Sistema de Alerta de
Eventos Críticos (SACE), foi de 27,39 me-
tros à 1h da madrugada de quinta-feira
(09/07). O nível se manteve na mediação
das 2h e só começou a baixar na leitura das
3h. A força e a altura da água impressionou
e surpreendeu a muitos moradores e auto-
ridades. Desde 1956 (64 anos), esta foi a
maior enchente do Rio Taquari.

Segundo a apuração mais recente e
atualizada que o Grupo Popular teve acesso,
a inundação de 2020 fica como a quarta
maior enchente da história se levados em
conta apenas os eventos a partir de 1940,
atrás apenas das inundações de 1941, 1946
e 1956 (veja tabela). Faltou 1 centímetro
para igualar a marca de 1946, ficou 1,47
metro abaixo da enchente de 6 de abril de
1956 e ficou 2,53 metros abaixo da históri-
ca enchente de 6 de maio de 1941.

A enchente deste ano é a maior desde
que está concluída a Barragem Eclusa de
Bom Retiro do Sul, em 1977 (conforme o
histórico da Prefeitura), e é a maior inunda-
ção do Rio Taquari a partir do novo século
(2001) ou de 2000 em diante (veja tabela).
Também é possível afirmar ser a sétima
maior cota que se tem registro histórico, se
contabilizadas também as cheias de 1873,
1912 e 1928, cujos dados são menos preci-
sos quanto à data (veja tabela).

Para chegar às mais recentes informa-
ções estatísticas e históricas, confrontamos
o banco de dados do Grupo Popular sobre
inundações e enchentes do Rio Taquari com
as informações disponíveis no trabalho
acadêmico da estudante Sofia Royer Mora-
es, que teve seu trabalho publicado pela
Univates de Lajeado em dezembro de 2015,
e do acadêmico Claiton Greiner, publicado
em novembro de 2014.

As leituras apresentadas não levam em
consideração o nível ajustado de inundação
proposto pelo trabalho de conclusão para
Engenharia Ambiental do acadêmico Clai-
ton Greiner (2014) na Univates, que reali-
zou amplo trabalho de pesquisa e constru-
ção de um histórico das enchentes do Rio
Taquari.

Estrela teve várias ruas interditadas, entre elas a Coronel Brito

COLINAS          MORTE NA ENCHENTE

Após buscas, homem é
encontrado morto dentro
de veículo submerso

JÚLIA CAROLINE GEIB

Foi localizado por volta das 19h desta quinta-
feira (09/07), o corpo de Nestor Mazzarolo (73),
que desapareceu no município de Colinas após
entrar com seu carro na enchente do Rio Taqua-
ri. Nestor, sem vida, estava dentro de uma Savei-
ro branca, que foi encontrada capotada,
submersa nas águas. Os mergulhadores da Com-
panhia Especial de Buscas e Salvamento (CEBS)
tiveram que efetuar mergulho para retirá-lo.

Mazzarolo desapareceu na manhã de quarta-
feira, enquanto fazia a travessia da ERS-129, no
sentido Estrela/Colinas. Ele fez contato com a
esposa por telefone alegando que não conseguia
abrir a porta do carro e que estava em uma
valeta, pedindo socorro. Ela acionou o Corpo de
Bombeiros de Estrela, que se deslocou à região,
nas imediações da Linha Santo Antônio, para
iniciar as buscas por volta das 8h30.

O carro em que ele estava foi levado pela
correnteza para cerca de 150 metros de onde
desapareceu (km 45 da ERS-129), em local com
cerca de 2,5 metros de profundidade, em uma
área de plantio alagada. As buscas foram feitas
com a ajuda de um barco e contaram com o apoio
dos Bombeiros Voluntários de Teutônia e de
Imigrante e Colinas (Imicol).

Buscas iniciaram às 8h30 de quarta e o corpo
foi localizado por volta das 19h desta quinta

O carro foi encontrado há cerca de 150 metros
de onde desapareceu, em uma área de plantio

FOTOS:BOMBEIROS MILITARES DE ESTRELA / DIVULGAÇÃO
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GOVERNADOR LEITE EM LAJEADO
O governador Eduardo Leite

esteve em Lajeado nesta sexta-
feira (10/07) para conferir de
perto a situação da maior en-
chente dos últimos 64 anos no
Rio Taquari. Passava pouco das
13h quando o helicóptero com
o governador pousou junto ao
Corpo de Bombeiros do municí-
pio de Lajeado depois de sobre-
voar as áreas mais afetadas pela
enchente no Vale do Taquari.
Leite foi recebido pelo prefeito,
Marcelo Caumo, e por prefeitos
da região do Vale do Taquari.

Leite também conversou
com os prefeitos Celso Kaplan
(Imigrante), Edmilson Busatto
(Bom Retiro do Sul), Klaus Wer-
ner Schnack (Arroio do Meio),
Lairton Hauschild (Cruzeiro do
Sul), Lourival Bernardino Seixas
(Muçum) e Rafael Mallmann (Es-
trela), que apresentaram de-
mandas dos municípios referen-
te ao auxílio devido à chuva.
Após uma breve conversa no
local, o grupo deslocou-se para
o Parque do Imigrante.

O governador elogiou a soli-
dariedade e o volume de doa-
ções da comunidade lajeadense,
que levou milhares de peças de
roupas, cobertores, calçados,
alimentos e colchões aos pavi-
lhões. Dezenas de voluntários
trabalham desde quarta-feira
no local fazendo a separação
das peças que serão distribuí-
das às famílias necessitadas e
que perderam seus pertences
com a cheia do Rio Taquari.

 Dezenas de famílias e cente-
nas de pessoas precisaram ser
retiradas de suas casas em cada
uma das cidades que margeiam
o Rio Taquari, desde o Municí-
pio de Santa Tereza (Serra
Gaúcha) até Taquari (Vale), na
foz do Taquari com o Jacuí. Em
Lajeado, estima-se 100 famílias
alojadas no Parque do Imigran-
te, além de outras que foram
para as casas de parentes e ami-
gos. Em Colinas, a informação é
de 60 famílias desabrigadas,
algumas com as casas bastante
avariadas.

Leite chegou no início da tarde e sobrevoou áreas
mais afetadas pela enchente no Vale do Taquari

FRANCINI LEDUR / DIVULGAÇÃO
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SHOW DE SOLIDARIEDADE
A solidariedade saiu do

discurso para a prática em
Lajeado após a maior enchen-
te dos últimos 64 anos. Desde
terça-feira, a comunidade la-
jeadense mostrou sua união
e levou doações de todos os
tipos para as famílias que
foram atingidas pelas águas
da enchente. São milhares de
peças que estão sendo recebi-

das no Parque do Imigrante,
na porta do Pavilhão 4, onde
está organizada uma fila de
carros para que as pessoas
não precisem descer do veí-
culo para realizar a entrega.

A moradora de Lajeado,
Morgana Longo, convidou as
amigas para que juntassem
peças de roupa, colchões e
materiais de higiene e fizes-

sem doações para as famílias.
“Costumamos fazer doações
às entidades regularmente
porque temos uma campanha
de arrecadação de peças na
nossa igreja. Neste momento,
percebemos que seria impor-
tante reunir mais materiais e
trazer para as famílias que
tanto precisam”, contou.

Para Regina Diemer, que
teve sua casa atingida pelas
águas da enchente e está abri-
gada no Parque do Imigrante,
as doações são muito necessá-
rias. “Tanto eu quanto meus
dois filhos pequenos só conse-
guimos sair de casa com a rou-
pa do corpo, perdemos tudo.
Receber essa ajuda nos traz
muita esperança e muita felici-
dade”, disse Regina, que foi
retirada da sua residência do
Bairro Centro.

Em Estrela, todas as sextas-
feiras é realizado, desde o iní-

cio de junho, o Brechó Solidá-
rio, que já ajudou centenas de
pessoas em situação de vulne-
rabilidade com a doação de
roupas. Agora, a iniciativa do
Governo de Estrela dará aten-
ção especial às famílias atingi-
das pela enchente do Rio
Taquari, sendo que muitas
também perderam roupas, co-
bertores e outros itens com a

chegada da água em suas casas.
Entre os dias 13 e 17 de julho,
o Brechó atenderá especial-
mente a quem de uma forma
ou de outra sofreu as conse-
quências da cheia. Funcionará
das 8h às 11h30 e das 13h30
às 16h, como de costume em
um dos salões do prédio da
Polar,  em frente à Escadaria de
Estrela.

Escadaria de Estrela em Maio de 1941 Escadaria de Estrela em Julho de 2020

ANDRÉAS HAMESTER / REPRODUÇÃO FACEBOOK SECULTURACERVO ISMAEL DIEDRICH / REPRODUÇÃO FACEBOOK SECULTUR

Regina Diemer e filhos conseguiram sair
apenas com a roupa do corpo

Morgana Longo e amigas voluntárias
destinaram doações para as famílias

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 HISTÓRICO DE ENCHENTES DO
 RIO TAQUARI – A PARTIR DE 2000
 Dia e Mês Ano Nível máximo (m)
1º 09 julho 2020 27,39
2º 02 outubro 2001 26,95
3º 21 julho 2011 26,85
4º 27 outubro 2008 26,65
5º 21 julho 2001 26,30
6º 24 setembro 2007 26,25
7º 20 outubro 2016 25,26
8º 10 agosto 2011 24,66
9º 11 julho 2007 24,52
10º 09 outubro 2015 24,51
11º 13 setembro 2009 24,50
12º 05 janeiro 2010 23,95
13º 25 agosto 2013 23,83
14º 13 outubro 2000 23,80
15º 17 outubro 2005 22,95
16º 12 junho 2002 22,40
17º 05 novembro 2019 22,34
18º 21 setembro 2015 22,10
19º 28 setembro 2009 21,75
20º 21 fevereiro 2002 21,70
*Fontes: PORTOBRÁS (Estrela) / COMDEC / Defesa Civil /
SACE CPRM / Sofia Royer -> GRUPO POPULAR (c)

 HISTÓRICO DE ENCHENTES DO
 RIO TAQUARI – 1940 EM DIANTE
 Dia e Mês Ano Nível máximo (m)
1º 06 maio 1941 29,92
2º 06 abril 1956 28,86
3º 27 janeiro 1946 27,40
4º 09 julho 2020 27,39
5º 27 setembro 1954 27,35
6º 02 outubro 2001 26,95
7º 21 julho 2011 26,85
8º 27 outubro 2008 26,65
9º 01 junho 1990 26,64
10º 23 junho 1959 26,63
11º 18 julho 1940 26,40
12º 22 agosto 1965 26,40
13º 17 outubro 1950 26,33
14º 21 setembro 1967 26,33
15º 21 julho 2001 26,30
16º 24 setembro 2007 26,25
17º 18 novembro 1941 25,93
18º 25 setembro 1989 25,90
19º 04 agosto 1997 25,60
20º 29 maio 1992 25,35
*Fontes: PORTOBRÁS (Estrela) / COMDEC / Defesa Civil /
SACE CPRM / Sofia Royer -> GRUPO POPULAR (c)

 HISTÓRICO DE ENCHENTES DO
 RIO TAQUARI – DESDE 1873
 Dia e Mês Ano Nível máximo (m)
1º 06 maio 1941 29,92
2º  1873 28,97
3º 06 abril 1956 28,86
4º  1912 27,87
5º  1928 27,45
6º 27 janeiro 1946 27,40
7º 09 julho 2020 27,39
8º 27 setembro 1954 27,35
9º 02 outubro 2001 26,95
10º 21 julho 2011 26,85
11º 27 outubro 2008 26,65
12º 01 junho 1990 26,64
13º 23 junho 1959 26,63
14º 18 julho 1940 26,40
15º 22 agosto 1965 26,40
16º 17 outubro 1950 26,33
17º 21 setembro 1967 26,33
18º 21 julho 2001 26,30
19º 24 setembro 2007 26,25
20º 18 novembro 1941 25,93
*Fontes: PORTOBRÁS (Estrela) / COMDEC / Defesa Civil /
SACE CPRM / Sofia Royer -> GRUPO POPULAR (c)

Rua Bento Rosa desbarrancou e precisará de
reparos, bem como vários locais da região

RAFAEL SCHEEREN GRÜN / DIVULGAÇÃO

Para isso, apresentamos o WhatsApp Certel Energia. Nele você poderá:

0800 5106300
Adicione em seus contatos

Queremos estar cada vez mais conectados 
com você, associado Certel. 
Queremos estar cada vez mais conectados 
com você, associado Certel. 

Registrar falta de energia elétrica

Consultar débitos

Emitir 2ªvia

Realizar pedido de ligação

Realizar pedido de desligamento

Trocar titularidade

Encaminhar auxílio pecúlio

Entre outros serviços
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TEUTÔNIA          SOLIDARIEDADE

Voluntários se mobilizam para
auxiliar vítimas da enchente

GARIBALDI           AUXÍLIO

Prefeitura arrecada
donativos para vítimas
das enchentes na região

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

Para auxiliar os municípios da região que
sofreram com as cheias de rios ocorridas devido
ao grande volume de chuvas nesta semana, a
Prefeitura de Garibaldi, em parceria com a Cor-
rente do Bem, realiza uma campanha solidária.

Serão arrecadados alimentos, roupas, roupas
de cama (lençóis e cobertores), colchões e pro-
dutos de higiene pessoal e limpeza, que serão
encaminhados a municípios em situação de
emergência: São Sebastião do Caí, Roca Sales e
Santa Tereza.

Na sexta-feira (10/07), as doações foram
recebidas na sede do CRAS. Neste sábado
(11/07), as doações devem ser feitas na praça
Loureiro da Silva, das 9h às 12h e das 13h às 17h.
As doações também podem ser entregues na sede
do Corpo de Bombeiros.

Mais informações podem ser obtidas pelos
telefones (54) 3462 8240 ou (54) 3462 8201.

ESTRELA
AJUDA A QUEM PRECISA

Comunidade faz doações
para famílias atingidas

FONTE: AI PREFEITURA DE ESTRELA

A comunidade de Estrela atendeu aos pedidos
e desde as primeiras horas da manhã desta
quinta-feira (09.07) realiza doações para as fa-
mílias atingidas pela enchente do Rio Taquari,
que na madrugada atingiu a marca de 27,39m em
Estrela e se tornou a maior em 64 anos, a terceira
mais forte da história. Alimentos, roupas, calça-
dos, cobertores, colchões, eletrodomésticos, mó-
veis, produtos de higiene pessoal e limpeza têm
sido entregues por dezenas pessoas em um ponto
de coleta localizado na entrada da prefeitura. A
coleta seguirá pelos próximos dias e pode ser
feita das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Arnaldo Erni Sehn é morador do Bairro Alto
da Bronze. Não teve nenhum familiar que preci-
sou sair de casa por causa da enchente, mas isso
não o desmobilizou a fazer um mutirão entre
conhecidos. No início da tarde chegou à prefei-
tura com diversas sacolas. “São roupas diversas,
muitas meias, blusões, a maioria peças de inver-
no. Também roupas de cama, tem cobertor. Foi
o que conseguimos arrecadar num primeiro
momento, mas vamos ver se conseguimos mais.”

Outras pessoas têm encaminhado donativos
diretamente no ginásio João Ito Snell, onde as
famílias que ficaram sem abrigo foram alojadas,
ou em outros pontos de coleta promovidos por
apoiadores. Equipes das secretarias municipais
têm auxiliado na triagem do material e na busca
de itens junto às pessoas que não têm como se
deslocar até a prefeitura para entregá-los dire-
tamente. Quem não tem como pode agendar a
retirada pelo telefone (51) 99512-4775. Já quem
precisa da colaboração deve procurar ou entrar
em contato com o Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) Centro, no telefone
3981-1164, ou na Secretaria Municipal do De-
senvolvimento Social, Trabalho e Habitação
(Sedesth), no 3981-1052.

LUCIANA BRUNE

O  Corpo de Bombeiros
Voluntários de Teutô-
nia e o Grupo de Volun-
tárias Mãos Unidas,

com apoio do Rotaract, da Comu-
nidade Evangélica Redentor e da
Comunidade Católica de Canabar-
ro, que engajaram na campanha,
realizaram uma ação rápida du-
rante esta quinta-feira (09/07),
mobilizando centenas de pessoas
na comunidade de Teutônia.

Foi realizada a arrecadação de
donativos, alimentos não-perecí-
veis, roupas quentes (adulto e
infantil), produtos de higiene e
cobertores, para doação às famí-
lias atingidas pela enchente. Os
donativos, que incluíram inclusi-
ve pães caseiros, foram levados
até a sede do Corpo de Bombei-
ros, com recepção dos itens até
17h30, quando foi então prepa-
rado o caminhão para levar as
doações até Arroio do Meio. Co-
mo Lajeado já tinha recebido
muitas doações, os grupos deci-
diram ajudar o município de Ar-
roio do Meio.

O Grupo Mãos Unidas agrade-
ce a todos que se empenharam,
em especial ao Corpo de Bombei-
ros pela ação e entrega. O grupo
é formado por mais de 40 mulhe-
res que atuam de forma anônima
na comunidade, ajudando pesso-
as com doações de comida, rou-

pas, entre outras necessidades. A
comunicação ocorre através de
grupo de whats, em que as de-
mandas são trazidas pelas volun-
tárias e ocorre a mobilização para
ver quem consegue ajudar em
cada situação.

LEO CLUBE TAMBÉM ENGAJADO
Outra ação está sendo protagoniza-

da no município com a liderança do Leo
Clube de Teutônia e o apoio da Secreta-
ria de Assistência Social de Teutônia. As
arrecadações foram realizadas na quin-
ta e sexta-feira e seguem até domingo,
com o mesmo propósito, de ajudar as
pessoas atingidas pela enchente na
região.

A arrecadação dos donativos foi
realizada com apoio dos seguintes pon-
tos de recolhimento na quinta e sexta-
feira: Secretaria de Assistência Social,
CRAS, Posto Canteiros, Agrocenter In-
sumos - Bairros Languiru e Canabarro,
Supermercado Languiru (Rua Guilher-
me Schneider Sobrinho), Loja Hanson,
Loja TaQi, Super Avenida (Westfália) e
com os integrantes do Clube.

Hoje, sábado, das 9 às 19 horas, e
amanhã, domingo, das 9 às 18 horas, as
doações continuarão sendo recebidas
no CTG Porteira dos Pampas em Cana-
barro.

A Assistência Social fez contato com
municípios atingidos para ver a maior
necessidade e está colaborando com o
Léo Clube, com arrecadação, recolhi-
mentos e a distribuição aos municípios
na segunda-feira. Além de alimentos
não-perecíves, colchões, roupas e co-
bertores, estão sendo recebidos tam-
bém produtos de higiene, móveis e
eletrodomésticos.

Bombeiros receberam os donativos e realizaram a entrega

FOTOS: ROSITA SCHNEIDER / DIVULGAÇÃO

 Pães fresquinhos
 foram levados para

 alimentar os
 desalojados

 Caminhão levou
 doações a Arroio do Meio
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GARIBALDI          IMUNIZAÇÃO

Encerrada vacinação
contra a gripe em Garibaldi

Em cumprimento ao Art. 17 do Estatuto Social
da Associação dos Funcionários da Cooperativa
Languiru Ltda., que conta em seu quadro social
com 3.054 (três  mil, cinquenta e quatro) associ-
ados, o Diretor Presidente convoca os senhores
associados para ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA a realizar-se no dia 28 (vinte e oito)
de julho de 2020 (dois mil e vinte), às 17 (dezes-
sete) horas e 30 (trinta) minutos em primeira
convocação, com a presença de dois terços dos
associados, em segunda convocação às 18
(dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, com a
metade mais um dos associados, e em terceira e
última convocação às 19 (dezenove) horas e 30
(trinta) minutos, com a presença de no mínimo 10
(dez) associados. A assembleia será realizada na
modalidade virtual, transmitida da sede social da
Associação dos Funcionários da Cooperativa
Languiru Ltda, situada na Rodovia RS 419, km 01
– Município de Teutônia - RS, para todos os
associados, simultaneamente, por meio de vide-
oconferência, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

1º. Prestação de Contas do Ano de 2019;
2º. Parecer dos Auditores Independentes;
3º. Parecer do Conselho Fiscal;
4º. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal

2020/2021 e posse;
5º. Assuntos Diversos.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(MODALIDADE VIRTUAL)

CNPJ – 89.071.708/0001-47

1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO

Teutônia/RS, 09 de Julho de 2020
Claiton Cristiano Reinheimer

Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

OBS:
 - A assembleia se realizará em formato

virtual, atendendo as recomendações do Ministé-
rio da Saúde e demais órgãos competentes,
evitando assim aglomerações e garantida a
segurança e saúde de nossos associados. Esta
modalidade está amparada pela MP 931/2020.

- Para participar da assembleia o associado
deverá solicitar o link de acesso e as instruções
para participação de videoconferência junto aos
telefones abaixo:

 - Presidente (51) 999822620
 - Vice – presidente (51) 997494834
 - Secretária (51) 999259235

FONTE: AI PREFEITURA DE GARIBALDI

A  Campanha Nacional de Vacinação con-
tra a Gripe foi encerrada, imunizando
mais de 13 mil pessoas em Garibaldi.
Finalizado o período da campanha, no

mês de junho, a Secretaria Municipal da Saúde
ofereceu a vacina para a população em geral, nas
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Santa Terezi-
nha, São Francisco e Chácaras/Vale dos Pinheiros,
onde cerca de 1,5 mil doses foram aplicadas.
“Conseguimos vacinar a meta de 90% de quase
todos os grupos prioritários, com exceção dos
adultos de 55 a 59 anos e as gestantes”, informa a
secretária Simone Agostini de Moraes. A vacina
foi amplamente procurada pela comunidade em
geral e as doses terminaram nesta semana.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VACINAÇÃO – A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, solicita aos pais que ainda

não levaram seus filhos de 6 meses a 5 anos para fazer a vacina da Influenza, que procurem o Posto
de Saúde da Sede o mais breve possível; Também solicita às gestantes e as pessoas de 55 a 59 anos
que ainda não fizeram a vacina da Influenza que procurem o Posto de Saúde  da Sede para aplicação
da mesma.

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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DO MILHO TROCA-TROCA – Solicita-se aos agricultores que efetuaram o

pagamento do milho troca-troca que entrem em contato com o setor de Protocolos na Prefeitura
Municipal para agendar a retirada da devolução do dinheiro, pois devido a estiagem o Estado deu um
desconto no pagamento e o mesmo será reembolsado.

O município de Westfália comunica que reali-
zará Licitação, na modalidade de Pregão Eletrôni-
co, sistema registro de preços, tipo menor preço
por item, para aquisição de materiais de constru-
ção. A data de encerramento das propostas e
início dos lances será 28/07/2020, às 9h, exclusi-
vamente no site www.portaldecompraspublicas.-
com.br, em que se encontra disponível o Edital.
Maiores informações poderão ser obtidas no
Setor de Licitações da Prefeitura, sito à Rua
Leopoldo Fiegenbaum, 488, pelo fone (51) 3762-
4553 ou pelo e-mail licitacao@westfalia.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE WESTFÁLIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Westfália, 10 de julho de 2020
Otávio Landmeier

Prefeito

Professores – 368 (141% da meta)
Trabalhadores da saúde – 750 (138% da meta)
Idosos – 5.129 (122% da meta)
Puérperas – 52 (102% da meta)
Crianças (6 meses a menores de 6 anos) – 1.741 (93%
da meta)
Adultos (55 a 59 anos) – 1.322 (72% da meta)
Doentes crônicos – 1.225 (68% da meta)
Gestantes – 199 (64% da meta)
Profissionais de força e salvamento – 91 (sem meta)
Caminhoneiros – 609 (sem meta)
Funcionários de transporte coletivo – 19 (sem meta)
Pessoas com deficiência – 22 (sem meta)

Vacina teve boa procura pela comunidade

PRISCILA PILLETTI / DIVULGAÇÃO
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TEUTÔNIA          O SHOW TEM QUE CONTINUAR

Rádio Popular realiza
Show da Família Live Solidária

98601-0567

Vamos nos esquentar?
O frio demorou, mas chegou chegando! Esta-

mos todos procurando alguma maneira de nos es-
quentar e nada melhor do que fazer isso de dentro
pra fora, com muitas orientações e botando em
prática uma alimentação prática e saudável.

Eu adoro caldos e sopas para o clima como
esse. E considero essas preparações práticas,
saudáveis e ainda muito econômicas. Veja se vo-
cê concorda comigo:

São práticas: as receitas de caldos e sopas na
sua grande maioria são com base de vegetais, se-
jam eles verduras, tubérculos ou folhosos. Pode
agradar a todos os paladares, ser feitas com ante-
cedência e ainda podem ser congeladas, o que é
um alívio para a cozinheira.

São saudáveis: ao você preparar um caldo
para a sua sopa, precisa de muitos temperos, es-
peciarias e alimentos que contém muitos efeitos
benéficos ao organismo. Desta forma, é quase im-
possível de ser pouco saudável, exceto se você
utilizar caldos ou temperos artificiais, bacon, lin-
guiça ou outro produto de charcutaria e carnes
vermelhas ou com muita gordura/pele de ani-
mais.

Econômicas: podemos fazer sopa/creme com
os ingredientes de época, como cenoura, repolho,
couve, aipim, etc. São várias as hortaliças que es-
tão com ótimos preços. Tenho certeza que com
menos de R$15 você pode fazer uma sopinha
quentinha para uma família de 4 pessoas, com to-
dos os nutrientes que precisam.

Algumas dicas podem fazer a sua sopa ficar
ainda melhor:
- Coloque para cozinhar com a carne os vegetais
mais duros como cebola, cenoura, batata, alho
poró, alho de cabeça, pimenta em grão, alecrim.
Depois de uns 15 minutos fervendo, acrescente o
brócolis, repolho, couve-flor, couve. Assim todos
terminam o cozimento por igual. Finalize com
manjericão e acerte o sal. Aliás: Curry dá um sa-
bor todo especial e reduz muito a necessidade de
sal.
- Pique os ingredientes antes e deixe num recipi-
ente fechado com tampa na geladeira. À noite,
quando você estiver com disposição para fazer,
estará tudo mais prático.
- Nem sempre precisa ir carne na sua sopa: pode
bater ovos e acrescentar nos últimos 5 minutos
antes de servir.
- A batata inglesa pode ser substituída por arroz,
capeletti, massa, batata doce, etc.
- Use uma batata cozida amassada para engros-
sar seu caldo, evitando o uso de creme de leite ou
outra gordura.

Viu como é fácil? Faça a sua, publique nas re-
des sociais e me marca. Ficarei feliz em ver o seu
prato colorindo a tela!

gabijacinutri@gmail.com

JÚLIA CAROLINE GEIB

O  tradicional Show da Famí-
lia, realizado pela Rádio
Popular, será realizado em
novo formato este ano. Ain-

da com apresentação e participação
de diversos grupos musicais, a dife-
rença é que desta vez, os shows pode-
rão ser acompanhados de forma vir-
tual, de casa, seja pelo Facebook, You-
tube ou a própria rádio. Os shows
acontecerão dia 18 de julho, a partir
das 19h, e devem seguir até as 22h

O Show da Família é realizado
desde 2006, quando teve sua pri-
meira edição durante uma das Fes-
tas de Maio, em celebração ao ani-
versário do município. Antes disso,
em 2004, a rádio realizou um show
de bandas em comemoração aos
seus 15 anos de história. “Desde
então, o Show da Família se conso-
lidou em várias cidades da região, e
agora, nesse momento de pandemia,
traçamos o plano de fazer a Live
Solidária”, conta o diretor de pro-
gramação da rádio, Mateus Brune.

Neste novo formato, o projeto
segue o conceito base do Show da
Família, com apresentações de di-
versos artistas e interlocução de
comunicadores da rádio. Na ocasião,
a banda instrumental será mantida,
fazendo o acompanhamento musi-
cal, e os vocalistas de seis grupos
musicais atuarão junto delas, sepa-
radamente. Contudo, os cuidados
para evitar o contágio com Corona-

vírus segue. O palco será grande
para permitir o distanciamento. Pa-
ra instalar o palco, “escolhemos um
lugar amplo, sem aglomeração de
pessoas, para respeitas os protoco-
los de distanciamento”, conta Brune.

O diretor artístico do projeto,
Marcelo Brentano, que este não é um
momento onde festas e bailes são
permitidos, portanto, é interessante
para a população desfrutar da Live.
“O que pedimos é que as pessoas
aproveitem esse momento, pois não
há momentos como festa, e a live
solidária tem esse objetivo de trans-
formar a casa em uma pista”, explica.
Durante a live, haverá uma conta
Sicredi a disposição para fazer trans-
ferências, e durante a live, teremos
um WhatsApp específico, que pode
ser feito contato para se informar
sobre como participar.

O caráter solidário dos outros
eventos permanece, e os valores arre-
cadados durante a transmissão serão
repassados aos grupos musicais e ao
Hospital Ouro Branco, de Teutônia.
Brentano ressalta que além dos artis-
tas, outro grupo de pessoas atingido
pelo cancelamento de show e festas
são os integrantes das equipes técni-
cas, como carregadores, iluminado-
res, sonoplastas, e outros. “A live tam-
bém tem o objetivo de fazer com que
as pessoas possam fazer doações para
a equipe técnica, as pessoas que fa-
zem acontecer”, conta. “Essas pessoas
têm uma dificuldade muito grande e

a live vem para ajudar, então pedimos
que as pessoas façam as doações”.

Ainda sobre isso, Brune comple-
menta que é importante agradecer aos
parceiros iniciais que ajudaram a co-
brir os custos da produção, como ilu-
minação, som, banda, captação de ima-
gens e outros. Mateus ressalta as Coo-
perativas Certel e Languiru, TSS Incor-
poradora, Viévi Automóveis, Fell Es-
quadrias, Mercadão dos Óculos, Pizza
D'Avenida, TeutoBier, Telsoni, Fortale-
zaTec, GPSNet e Serraria Travessão.
Segundo ele, estas parcerias não só
ajudaram nos custos da produção, mas
o valor restante será revertido em
doações. “Abrimos espaço para empre-
sas que querem ser parceiras, partici-
par fazendo sua doação, que entre em
contato conosco”, convida ele.

● Rogério Magrão (Rogério
Magrão e Banda)

● Aninha e Jackson (Sétimo
Sentido)

● Luciano Barbosa (Passarela)
● Alessandro Turra (Brilha

Som) com participação do
ex-vocalista Volnei Bianchini

● Cézar e Maurício (Rainha
Musical)

● Olmar Kulmann (Banda
Modello);

● Trio Canários

REPRODUÇÃO
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escritora.dara@gmail.com

A fenda
Estava triste, os dias estavam tão feios

ultimamente, só chuva! Aguardava ansiosa-
mente para velejar com meu namorado Lu-
cas em um passeio de barco, seria
maravilhoso! Nós dois, petiscos e vinho, coi-
sa de filme romântico... Seria a comemora-
ção perfeita para nosso primeiro aniversário
de namoro e ficaria sempre em nossas me-
mórias, era apenas questão do tempo me-
lhorar, o barco já havíamos alugado... Por
sorte, logo chegou o dia, eu estava animada,
separei a comida,  bebidas e Lucas me bus-
cou. O barco já estava prontinho com o dono
aguardando, e a gente prestes a embarcar.

Lucas era velejador desde infância, o que
era maravilhoso, pois seria um momento
único a dois! Estávamos a mar aberto, nunca
tinha navegado em nenhum barco antes, o
que parecia tão lindo, estava me deixando
enjoada! Mas bem, era questão de costume,
Lucas garantiu! E enfim paramos o barco.
Preparamos os petiscos e curtimos a bela
imensidão das águas. Estava tudo ótimo e
lindo, se tornaria uma bela memória, se em
breve não acontecesse o pior momento de
minha vida! Já estava tarde, o sol havia su-
mido. No mar havia uma forte movimenta-
ção, Lucas e eu estávamos com medo de
serem tubarões!

Parecia se formar um redemoinho, cada
vez mais forte, formando uma enorme fenda,
como se repartisse o mar. O medo nos consu-
miu! Dessa fenda surgia uma enorme sucção,
sugando todos os peixes e nosso barco esta-
va prestes a ser engolido também! Eu pude
ver que abaixo da fenda havia algo, parecia
uma cidade?! O medo não me deixou pensar
sobre, eu apenas chorava! Lucas me abraçou,
morreríamos juntos! Até que de repente,
com o desequilibrar, ele caiu do barco, e só
pude lembrar de tentar segurá-lo e vê-lo ser
sugado! Segundos após, fechou-se a fenda!

Eu estava em choque, foi horrível, não sa-
bia o que fazer, ele havia morrido? Foi tudo
muito traumático. Depois que voltei para ca-
sa, ninguém acreditou na minha versão, so-
bre a fenda e a cidade abaixo. Acreditavam
ser apenas um ataque de tubarão e o trauma
me cegara. Não! Eu sabia o que de fato acon-
teceu! Pesquisei muito, se existia uma cida-
de abaixo do mar, poderia haver vida? Meu
amor poderia estar vivo? Isso com certeza já
aconteceu antes, eu só precisava achar rela-
tos como o meu! Existia a famosa cidade
Atlântida. Será que a milhões de anos atrás
havia mais cidades agora consumidas pela
água, e assim as vidas se adaptaram? Desde
então sou pesquisadora, formada em Ocea-
nologia. E viajo toda semana de barco para
encontrar meu grande amor e provar que a
fenda existe.

rafarockfarias@gmail.com

O amor e as suas palavras

Te amo
É uma palavra muito forte
Para se dizer para pessoas fracas

Pois quem desiste
E quem abandona o amor
Não passa de uma pessoa fraca

Te quero
É uma palavra muito completa
Para se dizer para pessoas vazias

Pois quem ilude
E quem destrói a paixão
Não passa de uma pessoa vazia

Infinito
É uma palavra muito grande
Para se dizer para amores pequenos

Pois quem vive de desculpas
E de enganações
Não passa de uma pessoa pequena

Para sempre
É uma palavra muito infinita
Para se dizer para amores temporários

Pois pessoas fracas, vazias e pequenas
São como folhas secas no chão
Vão e voltam

Mas nunca chegam em lugar algum
E jamais terão um amor infinito
E jamais ficarão para sempre

QUEM NÃO É VISTO
NÃO É LEMBRADO”

ANUNCIE AQUI SUA OFERTA
publicidade@popularnet.com.br

SAÚDE          COMO ESTAR PROTEGIDO

Ansiedade,
alimentação
e imunidade

P andemia de Coronavírus, um inverno
que se anuncia rigoroso e as já habituais
doenças respiratórias dessa época do
ano mostram um cenário que exige que

tenhamos ainda mais cuidado com a nossa saúde
física e mental, com atenção especial a uma
alimentação equilibrada. A ansiedade, juntamen-
te ao período do inverno, em que a ingestão de
alimentos mais calóricos e um maior volume de
comida já são comuns, ainda mais nesses dias em
que ficamos mais tempo dentro de casa, pode
levar a um aumento indesejado de peso.

Pensando em melhorar a imunidade, a pri-
meira coisa que precisamos ter em mente é que
não existe um alimento milagroso ou fórmulas
mágicas. Somente com uma alimentação de
qualidade disponibilizaremos ao nosso organis-
mo os nutrientes necessários para seu desenvol-
vimento correto, mantendo a saúde em dia.
Fortalecer o sistema imunológico por meio da
alimentação pode ter início com o aumento do
consumo de frutas e legumes, se possível, pelo
menos cinco porções por dia. As sopas também
são boas opções, mas é preciso observar que sua
composição calórica irá variar conforme os
alimentos que a compõem, sem esquecer que as
quantidades que serão consumidas também
influenciarão.

DICA PARA ESQUENTAR NA MEDIDA
CERTA - SOPA MISTA DE LEGUMES

Ingredientes:
- 900g de legumes picados (batata, cenoura,
abobrinha, chuchu, moranga, couve, vagem)
- 2 espigas de milho cortadas em 4 partes
- 1 cebola média
- 2 dentes de alho
- Para temperar: pimentas, cúrcuma, páprica,
salsinha e cebolinha

Modo de preparo:
1. Refogue a cebola e os dentes de alho espremi-
dos em óleo em uma panela.
2. Adicione os legumes e água fervendo o sufici-
ente para cobrir todo conteúdo da panela.
3. Cozinhe por 35 a 40 minutos.
4. Adicione os temperos a gosto.

Psicóloga Camila Vian – CRP 07/21657
Nutricionista Priscila Zanella – CRN 12478

DIVULGAÇÃO
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Jackson von Mühlen é o
novo presidente do LEO Clube

PALOMA GRIESANG

O  LEO Clube de Teutônia
empossou no domingo
(05/07) sua nova dire-
toria. Devido às medi-

das de distanciamento, a cerimô-
nia de posse foi realizada de for-
ma virtual. A presidente anterior,
Luisa Müller, passou o cargo para
o novo presidente, Jackson von
Mühlen.

Ao deixar o cargo, Luisa fez
alguns agradecimentos, primeiro
a Deus, também à família e ao
namorado pelo apoio e pelos va-
lores ensinado, e a sua vice-pre-
sidente, Vitória Bayer, pela par-
ceria. “E assim, finalizo agrade-
cendo a esse clube cheio de luz
que se formou, que me enche de
brilho nos olhos e orgulho no
coração! Vejo líderes brilhantes
que têm capacidade para tudo
que sonham dentro do serviço
voluntário. Como a própria sigla
diz, LEO Clube é a maior ‘oportu-
nidade’ que possuímos para ob-
ter ‘experiência’ para a vida e
desenvolver o nosso espírito de
‘liderança’, tanto que o símbolo é
um leão, um animal que repre-
senta força, coragem, garra e ve-
locidade”, declarou.

Agora, Luisa assume a vice-
presidência do clube. Ela pediu
que os colegas de grupo continu-
em apoiando o novo presidente.
“O que mais ele vai precisar são
de pessoas que andem junto nos
elos dessa corrente, seja para
segurar, seja para soltar”, pontua.

Mühlen assume a presidência
acreditando que será um grande
desafio e aprendizado. “Há exato
um ano atrás, quando fui convi-
dado pela ex-presidente, amiga e
hoje minha vice [Luisa] para par-
ticipar do movimento, não podia
imaginar o que o clube passaria
a representar para mim”, conta.
Ele conta que fazer parte do gru-

po trouxe mais sentido para sua
vida, principalmente pela oportu-
nidade de poder ajudar os outros.
Relembrou ações realizadas pelo
grupo. Inclusive, destaca que sua
última ação presencial foi feita
junto ao LEO Clube de Bogotá, no
período que estava na Colômbia
no início do ano. “Para mim,
aquele dia foi o mais importante
dentro do Clube, na qual pude
perceber que estou aqui pra
acrescentar muito mais a esse
movimento, o Movimento LEOis-
tico”, destaca.

O presidente reforça ainda
que o clube é uma grande escola.
“Que transforma aqueles que re-
almente querem ser grandes líde-
res. Líderes no clube, no trabalho,
líderes nessa vida”, complementa.

Mühlen conta que todo ano leo-
ístico (AL) o LEO Clube escolhe um
lema, o deste ano é “Vamos fazer
com que a SOLIDARIEDADE seja
mais contagiosa que um vírus”. Por
fim, ele pede aos companheiros

que façam sempre o seu melhor.
“Vamos continuar abraçando esse
movimento com todo amor, cari-
nho e respeito como fizemos até
agora. Nunca desistam desse amor
que é o LEO Clube, estejam sempre
motivados a ajudar ao próximo e
vamos todos juntos abraçar essa
causa e construir um futuro melhor
para os pequeninos que vem por
aí”, conclui.

Presidente: Jackson Augusto
von Mühlen
Vice-Presidente: Luisa Müller
Secretário: Alex Junior Marin
Vice-secretária: Ani Carine Kuntz
Tesoureiro e diretor de mídias:
Christian Henrique von Mühlen
Vice-tesoureira: Carin Simone
Eckert
Diretor de campanhas: Carlos
Mateus Krüger
Diretor de Mídias: Maiquel Gustavo
Wommer

Posse da nova diretoria ocorreu por videoconferência

Jackson von Mühlen é o novo presidente do LEO Clube

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

TEUTÔNIA          NOVA DIRETORIA

luciana@popularnet.com.br

Organização, praticidade
e qualidade de vida

Você organiza, organiza e sempre tem coisas
para organizar?

Por mais que tire momentos para organizar
diferentes espaços da casa, logo as coisas voltam
a ficar fora do lugar?

Por mais que você reserve tempo para organi-
zar os diversos espaços do lar, as coisas nunca
permanecem organizadas por muito tempo?

Alguém aí se identificou?
O Mais Elas deste sábado (11/07) será repleto

de dicas e sugestões que podem tornar a sua roti-
na mais simples, prática e melhor. Teremos a par-
ticipação de Cristiane Angst, personal organizer
da Haustipscris, que atua com consultoria e orga-
nização do lar, de documentos e pós-mudança.

Esse bate-papo você não pode perder, pois
além das dicas de organização, serão apresentadas
inúmeras dicas para tornar sua rotina mais prática.

Acompanhe o programa Mais Elas, sempre sá-
bados, a partir das 13 horas, na Popular FM, com
a  parceria de lojas Casarão Verde e da médica
pneumologista Bárbara Fontes Macedo. Ouça sin-
tonizando 96.9 FM, pelo site www.popular.fm ou
pelo aplicativo Grupo Popular.

Cristiane Angst
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Paloma Griesang
jornal@popularnet.com.br

A história de Madam C.J. Walker
Você já ouviu falar de Madam C.J. Walker? A

história da primeira mulher negra dos EUA a ficar
milionária por conta própria é desconhecida por
muitos, mas ganha destaque ao ser contada em
um uma nova série. Sarah Breedlove (1867-
1919), ou Madam C.J. Walker, ficou milionária
com seus produtos capilares especiais para mu-
lheres negras. Filha de ex-escravos, enfrentou
uma época de extremo machismo e racismo para
se tornar uma empreendedora, milionária e apoi-
adora de outras mulheres negras. A série está dis-
ponível na Netflix.
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REGIÃO
NOVIDADE: ACHEI FÁCIL SHOPPING

Vale do Taquari
implanta
shopping digital

FOTOS: SIMONE ROCKENBACH KAMPHORST / DIVULGAÇÃO

rosane@certelnet.com.br

Pesquisa - como sobreviver
no pós-pandemia

Saber como pensam ou agem outras empre-
sas é interessante em momentos de dificulda-
des nos negócios. No intuito de contribuir, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) ma-
peou a opinião de 400 executivos sobre a im-
portância da inovação no atual cenário.

Muitas empresas têm em sua cultura e tam-
bém no planejamento estratégico o caminho da
inovação iniciado, mas em momentos como es-
te, o esforço neste sentido deverá ter foco.

Segundo a pesquisa, a inovação será decisi-
va para o país enfrentar os efeitos da Covid-19.
Foram ouvidas 400 empresas, das quais 83%
afirmam que precisarão de mais inovação para
crescer ou mesmo sobreviver no mundo pós-
pandemia.

Não é preciso ir longe para avaliar os estragos
sofridos pela maioria das empresas. Mas, como
tenho comentado, outras tantas se sobressaíram,
criando novos serviços e também produtos, prin-
cipalmente no ramo da alimentação. Algumas
pessoas largaram seus empregos com renda fixa
para abrir seu tão sonhado negócio próprio, e
deu certo de saída. Isso ocorre pelo quando se
tem a ideia certa no momento certo, para atender
a um novo nicho. A inovação deve ser mais ágil
pela própria necessidade interna, e esta pressão
se torna favorável aos resultados de curto prazo.

Para 58% dos executivos pesquisados, a linha
de produção é a área prioritária para receber
inovações, seguida pela área de vendas (19%).

Médias e grandes empresas, das quais 65%
informaram que tiveram sua produção reduzida
ou paralisada devido à pandemia, também per-
deram faturamento. "O atual contexto de pande-
mia deixou ainda mais evidente para as empre-
sas a necessidade de se investir em tecnologias
inovadoras e, principalmente, em aperfeiçoa-
mento das metodologias de gestão", afirma a di-
retora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio.

Entre as empresas consultadas, 68% mexe-
ram no processo produtivo. Entre as mudanças
citadas na pesquisa, estão a relação com os tra-
balhadores, na linha de produção, nos proces-
sos de venda, na gestão, na logística, na cadeia
de fornecedores e no controle de estoques.

As empresas pesquisadas, em sua maioria,
garantem que a inovação aumentou muito a
produtividade. Dentre estas, a maioria é do
agronegócio (69%).

Dar pouca ou nenhuma importância à inova-
ção, não a considerar no orçamento e não ter
em seu quadro profissionais qualificados, se-
gundo a pesquisa, são os principais obstáculos
para o sucesso.

Fonte: Revista Amanhã

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Lançamento oficial ocorreu na Sicredi Integração RS/MG

DANIELA BARONI MARTINS

F oi apresentado oficial-
mente na terça-feira
(07/07) um Plano de
Incentivo Digital desen-

volvido para auxiliar empresá-
rios, lojistas e pequenos fabrican-
tes de Lajeado RS e região. Houve
o lançamento de uma plataforma
de e-commerce chamada Achei
Fácil Shopping que, dentro deste
plano, terá a isenção de mensali-
dade por um determinado perío-
do aos que aderirem. Na realida-
de, consiste em um shopping de
lojas virtuais regional. O evento
aconteceu na sede da Sicredi In-
tegração RS/MG, em Lajeado.

A iniciativa é uma parceria
entre a CDL Lajeado, Sindilojas
VT, Acil e a plataforma de e-com-
merce Achei Fácil Shopping, com
apoio do Sicredi Integração
RS/MG, Prefeitura de Lajeado e
Pro_move Lajeado. Segundo pre-
sidente do Sindilojas Vale do Ta-
quari, Francisco Weimer, este
projeto vinha sendo elaborado há
dois anos, porém, em virtude da

pandemia do novo coronavírus,
foi acelerado. “´Se trata da criação
de um marketplace regional, um
e-commerce coletivo. Individual-
mente, a criação do e-commerce
pelo lojista teria um custo eleva-
do para sua manutenção. Em con-
junto, a atividade fica mais fácil e
barata para cada um”, explica.

A empresa precisa se cadas-
trar e também os seus produtos
disponíveis para a venda. O clien-
te, ao acessar, o Achei Fácil Shop-
ping consegue visualizar as mer-
cadorias de várias lojas, fazer
suas compras em mais de uma
empresa ao mesmo tempo e par-
celar em até seis vezes no cartão
de crédito. Depois, a empresa é
comunicada da venda. O produto
pode ser retirado na loja ou en-
tregue via correios, motoboy ou
transportadora. Weimer ainda
frisa que, por se tratar de algo
local, também facilita o atendi-
mento dos clientes em caso de
problemas.

A adesão é gratuita e a taxa de
administração será de 8,5% so-

bre o valor das vendas efetuadas
na plataforma, valor bem inferior
aos grandes players do mercado.
A plataforma oferecerá suporte
para a montagem das lojas e tam-
bém nas formas de entrega dos
produtos. Os interessados podem
acessar e preencher o formulário
pelo link www.acheifacil.net/a-
desao para fazer a inscrição, que
será validada pelos mantenedo-
res.

O projeto é aberto para adesão
de empresas de toda a região. Em
Lajeado, a Prefeitura e o Sicredi
Integração estão apoiando a ini-
ciativa. Desta forma, haverá um
incentivo por parte deles, com
pagamento das mensalidades dos
primeiros meses; há casos em
que o cliente pagará somente a
partir do oitavo mês. Outros mu-
nicípios serão procurados para
também fornecerem este incenti-
vo. Mesmo assim, os lojistas de
outras cidades terão a primeira
mensalidade gratuita. Sendo as-
sociado da Acil, CDL ou Sindilojas
terá mais dois meses de isenção.

 Plataforma poderá ser

 acessada de diversas formas
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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

LAJEADO
NOVO PRODUTO EXCLUSIVO

PARA SANTA CATARINA

FRUKI lança novo
refrigerante: Laranjinha 

FONTE: AI FRUKI

H á quatro anos em solo catarinense e aten-
ta ao comportamento do consumidor
local, a Bebidas Fruki lança a Laranjinha,
primeiro refrigerante desenvolvido espe-

cialmente para o consumidor de Santa Catarina. A
bebida chega ao mercado na versão PET 2 litros, na
segunda quinzena de julho.

A presidente da Fruki, Aline Eggers Bagatini
afirma que valorizar a cultura local é essencial para
a empresa. “Sempre que migramos para outras
cidades, estudamos a realidade e comportamento
do consumidor. Este lançamento é um reflexo
desse movimento. Atendemos uma demanda do
nosso consumidor catarinense”.

Em fevereiro deste ano, a Fruki fez pesquisas
em todas as regiões de Santa Catarina. Ofereceu
amostras do novo refrigerante para diversos par-
ceiros, que já comercializam outros produtos da
empresa. A resposta foi muito positiva, o que levou
à concretização do projeto. De acordo com o geren-
te regional de vendas da companhia, Fernando
Schneiders, a Laranjinha da Fruki nasce em Santa
Catarina e vem para agregar. “Com este novo
produto no mercado catarinense, o objetivo é
atender ainda melhor o público no estado e aumen-
tar o nosso portfólio, já bem completo”, explica.
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TEUTÔNIA          EM FAVOR DA ECONOMIA

Movimento “Não Desista, Resista”
vem para ajudar pequenas empresas

LUCIANA BRUNE

U m novo movimento está sur-
gindo em Teutônia e busca
parcerias para realizar um
projeto de apoio a pequenas

empresas. Diante do cenário de muitas
dificuldades, em que as previsões feitas
por especialistas apontam que milha-
res de empresas já fecharam e ainda
vão fechar as portas no País, empresá-
rios locais se mobilizaram e estão pla-
nejando estratégias de força coletiva
que possam amparar empreendedores
locais, para que consigam salvar suas
empresas e manter as portas abertas
apesar dos empecilhos impostos pela
pandemia e crise econômica.

A ideia foi apresentada pelo em-
presário Edson Schoenell, da Corpo e
Água, às empreendedoras Gisele
Klein, Fernanda Silva e Bárbara Kranz,
da Elos Soluções Estratégicas. “Como
vivo neste meio e temos contato com
inúmeras pessoas, senti a apreensão
coletiva e pensei que precisávamos
fazer algo para ajudar”, explica Edson,
enfatizando o efeito cascata que o
fechamento de uma pequena empresa
provoca. “Pode ser apenas um empre-
go, mas afeta uma ou duas famílias,
que deixam de comprar em outra
empresa, que deixam de realizar uma
série de atividades, que compram
menos no supermercado, enfim, refle-
te em vários segmentos”, exemplifica.

Após a motivação inicial, começou
o planejamento da ação. Após alinhar
objetivos e estratégias que poderiam
ser adotadas, o projeto está sendo
apresentado à comunidade. O movi-
mento já teve a adesão de cooperati-

vas locais e empresas de médio e
grande porte que se prontificaram a
auxiliar de diversas formas, além do
apoio do poder público municipal.

A ideia central é dar suporte e
motivação para que os pequenos
empreendedores tenham um gás a
mais para passarem por este momen-
to difícil e que não desistam. De acor-
do com Gisele e Fernanda, que fazem
parte da Elos Soluções Estratégicas,
o projeto ainda está na fase de buscar
parceiros, para juntar uma corrente
e levar essa ideia adiante, estimulan-
do essas pequenas empresas, levando
informação e orientação para que não
desistam. Conforme Fernanda, o pro-
jeto funcionará com consultorias e
mentorias, chegando ao empresário
e entendendo as suas dúvidas, mas
também quais seus sentimentos em
relação a isso tudo que está aconte-
cendo.

Com experiência na consultoria
empresarial, Gisele ressalta que o
empresário muitas vezes não reco-
nhece o problema que tem, e este
projeto pode auxiliar a fazer um diag-
nóstico para posterior busca de solu-
ções, com objetivo de encontrar novas
possibilidades através das mentorias
que o projeto pretende oferecer.

Edson ressalta que é um projeto
aberto, em que qualquer pessoa pode
somar forças. Quem quiser auxiliar na
causa pode procurar os empreende-
dores e contribuir com ideias e tam-
bém aporte financeiro para cobrir os
custos que surgirem. “Nós acredita-
mos na força coletiva e queremos
auxiliar o empreendedor que come-

çou o seu negócio a não desistir dos
seus sonhos”, reforça Gisele.

Após a etapa de parcerias, o proje-
to será lançado oficialmente, para

posterior adesão das empresas inte-
ressadas. Mais detalhes serão divulga-
dos e explicados por ocasião do
lançamento oficial.

 Empreendedoras
 da Elos Soluções
 Estratégicas

Logo criada para identificar a campanha

  Edson
 Schoenell

 foi o mentor
 da ideia

REPRODUÇÃO

ARQUIVO PESSOALELOS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS
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TEUTÔNIA          HISTÓRIAS DE CAMPEÃO

A história de dois irmãos campeões
Os irmãos Laudenor Brune e Padilha têm sete títulos municipais
conquistados juntos em passagens pelo Gaúcho e pelo Esperança

FOTOS: ARQUIVO FOLHA POPULAR

PALOMA GRIESANG

T oda família tem história pa-
ra contar. E quando a família
tem relação com o futebol,
as histórias para contar são

histórias de campeão. É o caso dos
irmão Laudenor Brune e Rodrigo Bru-
ne, o Padilha, que têm lembranças e
conquistas no futebol amador, sobre-
tudo no Municipal de Teutônia, para
lembrar. Juntos, eles conquistaram
sete taças por Gaúcho e Esperança.

Para Laudenor, duas conquistas do
Municipal são marcantes, e ele não
consegue escolher entre uma delas. A
primeira é o título de 1995, pelo Es-
perança, do Bairro Languiru. “Eu aca-
bei fazendo dois gols sobre o
Flamengo da Westfália, que nessa
época ainda participava por Teutônia,
e tinha uma equipe muito forte. Aca-
bei fazendo dois gols e o Esperança
conseguiu se consagrar campeão”,
conta.

O outro título marcante foi em
1999, na final entre Gaúcho e Cana-
barrense. “Na prorrogação, eu acabei
fazendo o terceiro gol”, destaca. Ele
lembra que o Canabarrense saiu na
frente, chegando a ficar com 2 a 0 no
placar, mas no segundo tempo o time
do Bairro Teutônia reagiu e empatou.
Na prorrogação, Laudenor fez o gol da
virada. “Foi uma situação diferente,
porque eu vinha de uma lesão, que até
então era desconhecida, era um pro-

blema no nervo ciático. E eu não con-
seguia jogar da mesma forma. Então
joguei alguns minutos e fiz o que tinha
para fazer”, lembra. Conforme Laude-
nor, o título foi construído através de
muita união da equipe. Laudenor des-
taca dois, mas ao todo, são oito título
municipais conquistados: 1991, 1993,
1994, 1995, 1998, 1999, 2001 e 2006.
Com oito títulos, ele nunca chegou a
ser artilheiro, porém, ficou marcado
por gols importante, em momento
necessários.

Mas os títulos de 1995 e 1999 não
marcaram apenas Laudenor. Se não
bastasse dividir a mesma família, o
mesmo sobrenome e a mesma pai-
xão pelo futebol, o irmão Rodrigo,
mais conhecido como Padilha, divide
também os títulos mais marcantes
com Laudenor. Na memória de Padi-
lha, 1995, com o Esperança, e 1999,
com o Gaúcho, também ficaram mar-
cados. “Foram dois títulos que me
marcaram bastante”, ressalta. Ele
lembra, inclusive, que na final de
1999 ele tinha uma prova para fazer,
pois estava concluindo o Ensino
Médio. Chegou ao jogo 10 minutos
antes. Foi dele o gol de empate no
tempo normal, que depois culmina-
ria no gol do irmão, na virada, e no
título.

E assim como o irmão mais velho,
ele também tem uma coleção de títu-
los. Na verdade, ele coleciona os mes-

mos títulos do irmão, exceto um. “Eu
nasci em 1976 e o Laudenor em 1972.
O Laudenor ficou campeão em 1991,
e eu era muito novo ainda. Eu tinha
15 anos, e o Laudenor 19. Eu comecei
a jogar no primeiro quadro do Gaúcho
com 16 anos”, explica. Depois da es-
treia, em 1992, os títulos não para-
ram. Em 1993, chegou a ser escolhido
como jogador revelação, aos 17 anos.
“Eu gostava de ir para cima, na linha
de fundo, e fazer um bom cruzamen-
to”, conta.

O título de 1995 também ficou
marcado porque os dois irmãos dei-
xaram o Gaúcho, no qual a família
tinha uma história, inclusive com o pai

integrando a diretoria, para atuar
pelo Esperança, que tinha grande
rivalidade com o Gaúcho. Laudenor
destaca que as trocas de time aconte-
ciam, principalmente quando há al-
gum tipo de descontentamento ou o
jogador não era bem aproveitado.
Padilha também destaca que em 1994
foi pouco aproveitado no time, e então
veio o convite para jogar no Esperan-
ça. “Foi uma decisão difícil, mas o que
todo guri quer é jogar futebol”, refor-
ça. Juntos, ambos também foram cam-
peões regionais pelo Esperança em
1998. E o título que Laudenor lamenta
que escapou foi de 2005, quando jo-
gou pelo Canabarrense.

Em 1999, pelo Gaúcho, Laudenor e Padilha conquistaram novo título

Em 1995, pelo Esperança, Laudenor marca o gol do título
na final contra o Flamengo
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Entramos no “Túnel” de
número 691, apertamos o
botão retrocesso para vol-
tarmos ao ano de 2001 e
relembrarmos um pouco
do “RONEI, um campeão
pelo Gaúcho de Teutônia”.
Por muitos anos, os finais
de semana eram reserva-
dos para o seu lazer predi-
leto, o de atuar pelos gra-
mados da região. Esperou

o momento certo para
atingir a titularidade do
Gaúcho, para se firmar e
brilhar no próprio Pavão e
depois também por outras
equipes.

Meio-campista de bom
controle de bola, de muita
movimentação, lançamen-
tos precisos e arrematava
bem de fora da área. Con-
quistou vários títulos no

amador e recentemente foi
campeão Regional pelo
Gaúcho na categoria Vete-
ranos. Veja na foto de 2001,
RONEI HERBERT com a
camisa e a faixa de campe-
ão pelo Gaúcho, no Munici-
pal de 2001. Direto do “Tú-
nel do Tempo” há mais de
19 anos. Fique de olho, um
dia pode ser a sua foto a
surgir aqui no “Túnel”.

Rudimar Thomas
rudimarthomas@yahoo.com.br

RONEI, um campeão pelo Gaúcho de Teutônia

História do esporte
“Ivan indicando o Kuki”

Os personagens desta semana atuaram co-
mo atletas em nosso amador, mas fizeram su-
cesso também no futebol profissional. Os dois
foram companheiros de time atuando juntos
no Encantado, no início dos anos 90. O Ivanzi-
nho Santos recebeu um convite da equipe do
Palmeirense para atuar na segundona. Recu-
sou a oferta pois pensava em parar e disse
que mandaria um amigo que faria mais gols
que ele, o Kuki. Falou com o Kuki e deu um li-
vro para ele do Lair Ribeiro, o “Sucesso não
ocorre por acaso”. Terminada a competição,
realmente aconteceu o que o Ivanzinho San-
tos previa: o Kuki foi o artilheiro da Segundo-
na Gaúcha.

Comentários um
“Olá Rudimar, estou me recuperando do “Corona” e

gostaria de passar a minha experiência para as pesso-
as irem praticar o esporte, que é o melhor caminho
para fortalecer-se tendo muita saúde e aumentando a
imunidade de seu corpo. Fiz, recentemente, o teste do
Corona e deu positivo, na empresa onde trabalho. Em
função da regularidade na prática de exercícios físicos,
sou atleta de corridas, o médico me perguntou uns 20
sintomas que são normais nesta situação. E eu não pe-
guei nenhum destes sintomas, pelo fato de eu estar no
esporte com atleta. Graças as Deus estou recuperado e
nesta quarentena tive tempo para renovar a minha fé.
Porque quem fica de joelhos diante da presença de
Deus, fica de pé diante qualquer obstáculo. (Neymar-
Richer Cardoso Oliveira-Teutônia-RS).

Sem pulo
1) LAJEADENSE fará ação para venda de

cachorro quente no dia 08 de agosto, ao pre-
ço de R$ 10,00. 2) Pela baixa incidência de
contaminação do Coronavírus (Covid-19), o
Uruguai se credencia para a disputa dos jo-
gos da Libertadores da América. 3) ALEX
SANTANA, jogador atualmente no Botafogo,
deve ser negociado ao exterior e pode ren-
der grana extra ao Inter. 4) CHEIA do Rio Ta-
quari foi motivo de aflição de muitas
famílias de nossa região. 5) JAIRO DANIELLI
e AIRTON SCHMITT, treinador e diretor de
esportes do Brasil de Marques de Souza, na
expectativa de sair o Regional no segundo
semestre. 6) BRASILEIRÃO tem projeção da
data de 09 de agosto para o seu início. 7)
CHAVECO BRUNE de Teutônia nos dá o pri-
vilégio de acompanhar a nossa Sem Pulo de
número 1.101.

DIVULGAÇÃO

Comentários dois
Sobre a última matéria do Túnel do Tempo com o

Aírton Pedralli:
1) Também tive o privilégio de ter jogado com o

Pedralli, gente muito boa e ótimo caráter, lamentável
esta perda. (Paim-Encantado-RS). 2) O Pedralli jogava
muito. Meu irmão e meu grande amigo. Construímos o
Tocafogo, uma família que até hoje está presente. Boa
Rudimar pela homenagem. Abraços (Foguinho-Gui-
lherme Noschang-Lajeado-RS).

Sobre a matéria da Sem Pulo com Alexandre Horn
e o craque Anderson:

3) Só tenho que dizer que ganhei um amigo no espor-
te, você Xande Horn é diferente, espetáculo como pes-
soa, e acima de tudo um exemplo de auxiliar na
arbitragem. (Oneide Delafavera-V.Aires-RS). 4) Obrigado
Rudimar pela matéria, é uma foto marcante, pois o An-
derson fez o gol de um jogo dos mais marcantes que vi-
venciei até hoje. Estamos ansiosos pelo retorno aos
gramados. Por enquanto, as resenhas ficam somente nas
redes sociais. Abraços. (Alexandre Horn-Lajeado-RS)

O homem múmia
Nesta semana, aproveitamos para destacar um dos

atletas que faturou inúmeros títulos durante a sua tra-
jetória, que ainda continua na ativa. Oriundo da Escoli-
nha da Juventus de Teutônia, tinha todas as qualidades
de atuar no futebol profissional. Chegou a treinar por
um período no Juventude de Caxias. Acompanho o fu-
tebol há mais de 40 anos e asseguro que ele foi um dos
melhores laterais direitos que vi atuar em nosso fute-
bol regional. Faturou três Regionais seguidos por equi-
pes diferentes. Veja na foto TADEU SCHERER, o
“Homem Múmia”, de braços abertos para desfilar as
inúmeras faixas que conquistou até agora no futebol.

DIVULGAÇÃO OS TÍTULOS DOS IRMÃOS
Laudenor Padilha Clube
1991  - Gaúcho
1993  1993 Gaúcho
1994  1994 Gaúcho
1995  1995 Esperança
1998  1998 Esperança
1999  1999 Gaúcho
2001  2001 Gaúcho
2006  2006 Gaúcho

Em 1995, Laudenor (e) e Padilha com o
dirigente Irineu Forneck, do Esperança

Com Padilha e
Laudenor em

campo, não tem
placar em branco”

BORDÃO CRIADO
PELO COMENTARISTA

SÍLVIO BRUNE
NA DÉCADA DE 1990

“

FP DIGITAL
solicite login e senha digital@

folhapopular.info



FAZENDA VILANOVA          ESPORTE E IMUNIDADE EM ALTA

ESPORTES

SÁ
BA

D
O

, 1
1 

de
 JU

LH
O

 d
e 

20
20

Projeto Comunidade Ativa
em casa movimenta idosos

LEIA MAIS       22

A inovação será
decisiva para o país
enfrentar os efeitos

da Covid-19

DESAFIO EMPRESARIAL

LEIA MAIS       

DE OLHO NA REGIÃO

Se alguém berrar, o
juiz vai intervir. Pode

sobrar cartão amarelo
e até vermelho.

LEIA MAIS       20

Ninguém
acreditou na

minha versão
sobre a fenda

CONTOS DA DARA

FONTE: AI PREFEITURA DE FAZENDA VILANOVA

N o final do mês de junho
(29/06), a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Cidada-
nia e Atenção Social

iniciou um projeto que está movi-
mentando o município, em especial
os idosos. Trata-se do projeto Comu-
nidade Ativa, coordenado pelo Cen-
tro de Referência de Assistência
Social (CRAS), através do professor
Cristiano Silva.

A proposta surgiu devido à pande-
mia do novo coronavírus. A secretária

de Saúde, Eliane Piovesani,  destaca
que o trabalho é uma extensão do já
existente projeto de dança com idosos.
O professor Cristiano explica que a
proposta consiste em visitar os parti-
cipantes e da calçada incentivar a
dança, alterando a rotina diária do
usuário.

Segundo o professor, a ação é rea-
lizada com total segurança e distanci-
amento. “Vivemos um período em que
surgiu a necessidade da paralisação de
diversas atividades, alterando a rotina
de todos segmentos da sociedade em

virtude da Covid-19, entre elas a área
em que se desenvolvia o trabalho de
Dança e Dinâmicas de Grupo com
Idosos”, reforça.

Este projeto trabalhava diretamen-
te com grupo de risco e, por isso, estão
todos em isolamento, sem poder par-
ticipar de qualquer ação que envolva
aglomeração por orientação do Minis-
tério da Saúde. E foi pensando nisso
que se criou esta alternativa, modifi-
cando o sistema de atendimento. O
projeto é realizado sob agendamento
e acontece todas as segundas-feiras.

 Projeto
 Comunidade

 Ativa ajuda
 a alterar a

 rotina diária
 de idosos

DIVULGAÇÃO


