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Diversificar as
propriedades com
hortas orgânicas
IMIGRANTE          

Jucimar Docena
responde colocações
de Grana, ameaça CPI
e até ida aos tribunais
WESTFÁLIA          

PT também retira pré-
candidata a prefeita,
Rosely Schneider
TEUTÔNIA          

Campanha Máscara
Roxa é lançada no
Vale do Taquari
REGIÃO          

TEUTÔNIA          

Um título para
“tirar a zica”e
outro de fazer chorar

TEUTÔNIA          

Um trabalho em equipe fez com que saísse do papel um projeto de arborização do
município de Teutônia, o Arboriza Teutônia. O lançamento ocorreu na tarde desta
quarta-feira (12/08), momento em que as primeiras mudas foram plantadas nas proxi-
midades do Centro Administrativo.

AVISO AOS LEITORES
A Folha Popular, em respeito
ao cenário sanitário e econô-
mico ocasionado pela pande-
mia, na próxima semana terá
edição impressa única e acu-
mulada, circulando no sába-
do (22/08) conjuntamente
com as edições de terça-feira
(18/08) e sábado (22/08).

!

Lívia Teles recebe a
aplicação de Zolgensma

DIVULGAÇÃO

ESTADOS UNIDOS          

Vale do Taquari decide limitar em
bandeira vermelha, já com
a flexibilização
para laranja

REPRODUÇÃO

Com este plano, região
não precisará recor-
rer caso volte a
entrar na ban-
deira verme-
lha e já terá
protocolo au-
tomático para laranja
em alguns setores.
No mapa preliminar anunciado
ontem (imagem), região ficou clas-
sificada com a bandeira laranja.
Com isso, valem todas as medidas
já adotadas com bandeira laranja.

REGIÃO          
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Amvat sugere
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pelo Ensino
Superior
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LUCAS LEANDRO BRUNE / AI AMVAT

O utro assunto debatido na as-
sembleia da Amvat desta
quinta-feira foi a volta às au-
las. Os prefeitos e secretários

municipais de Educação se mostraram
contrários à sugestão apresentada pelo
Estado, na terça-feira (11/08), que pre-
vê o retorno gradual e escalonado a
partir de 31 de agosto para a Educação
Infantil. A Amvat vai enviar à Federação
das Associações de Municípios do Rio
Grande do Sul (Famurs) a sugestão para
que a volta ocorra pelo Ensino Superior,
sem datas, e propõe uma nova avaliação
do quadro da pandemia no final de
agosto.

O cronograma proposto pelo Estado
– começando dia 31 de agosto pela
Educação Infantil, Superior, Fundamen-
tal e Médio – não foi aceito pela Amvat,
que montou sua contraproposta após
ouvir técnicos, pais e professores. “O
retorno de datas é muito fácil fazer no
papel, o retorno real do que envolve isso
é outra situação”, avalia o presidente da
Amvat e prefeito de Imigrante, Celso
Kaplan. A participação de técnicos e
secretários foi considerada importante
para o que espera todos no retorno às
aulas.

A Amvat sugere que no fim de agos-
to seja feita nova avaliação para então
estabelecer algumas datas. Enfatizou o
retorno pelo Ensino Superior, seguindo
até a Escola Infantil. “É um caminho de
1 a 2 meses. Setembro, outubro, no-
vembro ou olha lá se conseguimos re-
tornar pelas propostas das secretarias”,

avalia. Sobre a Educação Infantil só
vislumbra viável o retorno quando hou-
ver vacina ou medicamento específico
para isso.

“É um assunto complexo, não tão
simples como se acha”, aponta o presi-
dente da Amvat. Ele entende que “esta-
mos lidando com seres humanos, com
a vida, tudo isso tem um regramento
importante: precisa ter o aval dos pais,
sem os pais terem o consentimento
tudo isso não tem como fazer”. Por isso,
acredita que o trabalho será longo e
considera importante o governo do
Estado sentar com os municípios para
dialogar mais sobre cada detalhe.

Kaplan reconhece que será necessá-
rio algum retorno, citando os prejuízos
com a alfabetização das séries iniciais,
a conclusão do Fundamental pelo 9º
ano e a finalização do Ensino Médio
para ir à faculdade. “É um ano que está
a perigo”, salienta o presidente da Am-
vat. Pediu o engajamento de todos para
solucionar a situação de um setor que
fechou entre 16 e 19 de março “e é
fundamental para a vida e a formação
dos nossos jovens e crianças”.

O debate iniciou e o objetivo é avan-
çar. A Famurs terá uma nova rodada de
análise com as 27 associações regionais
e com a equipe do governo do Estado
para avançar. “Vai levar o seu tempo,
porque também é preciso avaliar a
questão da curva epidemiológica, como
está se comportando. Não estamos nada
confortáveis, ansiosos e preocupados
com possibilidade do retorno da ban-
deira vermelha”, aponta.

O presidente da Amvat explicou que
houve uma análise do cenário das esco-
las públicas e privadas. “Entendemos
por uma liberdade para as [escolas]
privadas decidirem o retorno após
aprovado o protocolo e feito o decreto”,
informou. Kaplan relatou que há uma
crise grande e dificuldades dessas esco-
las em se manter e algumas estariam
prontas para fechar. Pela proposta do
governo fala-se em uma migração de 14
mil alunos da rede privada para estadu-
al. Kaplan acredita que este número
“pode ultrapassar 35 mil alunos deixan-
do escolas privadas e indo para as esta-
duais. Não tem estrutura física nem de
professores ou transporte para absor-
ver isso”. Por isso, considera urgente
encontrar uma solução para este setor
iniciar, com protocolos rígidos, “pois
têm condições de assumir essa respon-
sabilidade”.

Quanto às escolas públicas – muni-
cipal e estadual – Kaplan vislumbra
mais dificuldades, começando pelo
transporte escolar. “Como manter o
distanciamento nos ônibus? Como re-
partir em duas turmas para numa sema-
na atender uma e na outra a outra?
Como fica o horário dos professores? E
a questão da higienização da escola?
Tem muitos detalhes que precisam ser
vistos. A volta deve acontecer, será um
novo normal com muito tempo para se
adaptar, antes de termos medicamento
ou vacina”, projeta.

A Amvat quer questionar o Estado
sobre como será feito o transporte es-
colar dos alunos quando ocorrer o re-
torno. “Esse é um assunto delicado, pois
temos dificuldade de dar segurança a
esta volta. Mas, entendemos que a Edu-
cação Infantil deve ser a última a retor-
nar”, afirmou o presidente da Amvat e
prefeito de Imigrante, Celso Kaplan.

Quem é contrário à volta pela Edu-
cação Infantil justifica que há a incapa-
cidade de manter as crianças distantes,
sem contato e sem compartilhar objetos
ou brinquedos, entre outros. O governo
do Estado alega que a volta pela Educa-
ção Infantil seria para permitir que os
pais possam retomar as atividades pro-
fissionais, que as escolas sobrevivam
financeiramente e porque nessa etapa
escolar (Infantil) o cumprimento de
dias letivos não é obrigatório.

A assembleia da Amvat contou com
a presença de prefeitos e secretários de
Educação, além do diretor-executivo do
Hospital Bruno Born, de Lajeado, Cris-
tiano Dickel; do diretor da CDP – Con-
sultoria em Direito Público, Gladimir
Chiele; e da presidente da Associação
de Secretários Municipais de Educação
do Vale do Taquari (Asemvat), Rosicler
Flach, que também é secretária de Edu-
cação de Paverama.

ESCOLAS PRIVADAS
E PÚBLICAS

EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÓS
E CONTRAS DO RETORNO

PLURAL COMUNICAÇÃO / DIVULGAÇÃO

Gladimir Chiele (e), Celso Kaplan (c) e Rosicler Flach: desafio é a retomada da Educação
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Região decide limitar em
bandeira vermelha, já com
flexibilização para laranja

LUCAS LEANDRO BRUNE / AI AMVAT

P elo menos dois terços
dos prefeitos do Vale do
Taquari aprovaram, em
assembleia geral reali-

zada nesta quinta-feira (13/08)
à tarde, na Univates, o modelo de
cogestão do Distanciamento Con-
trolado. Conforme o presidente
da Associação dos Municípios do
Vale do Taquari (Amvat) e prefei-
to de Imigrante, Celso Kaplan, a
região aprovou adotar a bandeira
vermelha, com flexibilização de
laranja para alguns setores. “Fa-
cilita o trabalho e a manutenção
de serviços em andamento”, sali-
enta.

Kaplan acredita que não have-
rá problema no enquadramento
da sugestão regional junto ao
comitê estadual. “Não mexemos
muito na estrutura, porque pode-
ria desarrumar aquilo que está
funcionando”, explica. “Só mexe-
mos em 4 indicadores e isso nos
facilitará o trabalho para restau-
rantes, comércio, indústria”, sali-

enta. De acordo com o presidente
da Amvat, quando há restrições
de horários acontece a retenção
de serviço, acúmulo de atendi-
mento e piora no distanciamento.
Para ele, a prática é bem diferen-
te do que a teoria.

“Temos um grupo de trabalho
[comitê regional] muito forte.
Não paramos um dia, o trabalho
é intenso porque requer atenção
especial. Bom que tem um grupo
de trabalho que está colaborando
para termos esse modelo regio-
nal implantado mais rápido e que
a vida possa continuar. Tenho
certeza que a região não tem
mais como parar, já estamos com
aceleração da economia, setores
começaram a reagir. Estamos no
caminho certo”, avalia o presi-
dente da Amvat.

Ele ainda pediu bom senso e
responsabilidade à população.
“Não adianta fazermos leis, mode-
los, se as pessoas não tomarem
consciência que é uma regra que
precisa ser obedecida para man-

termos o modelo regional, se não
quisermos mudar os números,
tudo isso não terá nexo nenhum,
teremos problemas de ordem ju-
dicial, porque as regras precisam
ser cumpridas”, complementa.

Como alerta, o presidente da
Amvat adverte que duas UTIs de
hospitais da região estão chegan-
do no limite da capacidade, “faz
com que novamente tenha-se
alerta, sem afrouxar a rédea, fa-
zendo o trabalho preventivo, cui-
dados de higiene, uso de máscara
e distanciamento”.

MODELO DE COGESTÃO
Pelo modelo de cogestão, o Governo do Estado continuará

classificando as regiões por bandeiras, que apontam o risco de
contágio. A partir dessa classificação, cada associação poderá
adotar medidas menos restritivas, desde que justificadas pelos
comitês científicos de análise de dados da Covid-19. No Vale do
Taquari, este comitê terá como responsável o médico Cláudio
Klein, que é secretário de Saúde de Lajeado.

A proposta do modelo de cogestão regional está dividida em
setores (abaixo). O comércio, administração pública e serviços,
por exemplo, devem adotar integralmente regras da bandeira
laranja. Já os restaurantes, seguem os critérios da bandeira
vermelha (quando esta for a classificação do Governo do Estado),
mas alternam o modo de servir, mantendo o atendimento pre-
sencial restrito das 7h às 23h.

Administração Pública – Adotar
integramente regras da
bandeira laranja
Agropecuária – Manter
integralmente regras da
vermelha
Alojamento e Alimentação –
Manter teto de operação da
bandeira vermelha
para todos
Restaurantes: Alterar modo de
atendimento, liberando
atendimento presencial restrito
das 7h às 23h
Lanchonetes e lancherias:
mesma regra dos restaurantes
Comércio – Adotar
integramente regras da
bandeira laranja
Educação – Manter
integralmente regras da
vermelha
Indústria – Manter
integralmente regras da
vermelha
Saúde e Assistência – Manter
integralmente regras da
vermelha
Serviços – Adotar integramente
regras da bandeira laranja
Serviços de Informação e
Comunicação – Manter
integralmente regras da
vermelha
Serviços de Utilidade Pública –
Manter integralmente regras da
vermelha
Transporte – Manter
integralmente regras da
vermelha

TEUTÔNIA          

Mortes em curto espaço
de tempo acendem alerta

DANIELA BARONI MARTINS

O município de Teutônia contabilizou na semana
passada três mortes em um curto espaço de tempo em
função do Coronavírus (Covid-19). Foram três idosos,
uma mulher de 91 anos, e dois homens, de 70 e 81 anos.
Os óbitos foram registrados entre os dias 2 e 6 de
agosto. Além do curto intervalo entre os dias, chamou
atenção o período entre a internação e os falecimentos,
que foram no mesmo dia, um dia depois ou dois dias
depois da entrada no hospital. Ou seja, os pacientes
foram internados e, logo em seguida, vieram a óbito.

O integrante do Comitê de enfrentamento à Covid-
19 do município e diretor técnico do Hospital Ouro
Branco (HOB), médico Humberto de Alencar Oliveira
da Costa, acredita que essas pessoas tenham demora-
do para buscar ajuda. “No momento em que eles foram
procurar atendimento, já estavam no estágio três, com
pneumonias consolidadas e é difícil reverter”, ponde-
ra. Ele ainda acrescenta que esta procura tardia foi
uma opção das famílias.

Costa também explica que a Covid tem algumas
apresentações distintas: algumas tem aparições dos
sintomas de forma mais lenta e outras de forma mais
abrupta. “Por isso, o ideal é iniciar um tratamento na
fase dois, fase mais inflamatória, quando o paciente
tem uma febre mais persistente, uma piora do cansa-
ço, falta de ar e fraqueza mais acentuada. É a melhor
fase para iniciar o tratamento, para que a doença não
evolua”, comenta ele.

O comitê tem monitorado estas situações e onde elas
estão ocorrendo em maior quantidade. Segundo Costa, o
local onde há mais incidência neste momento é o Bairro
Teutônia, onde também residem muitos idosos. “Estamos
mapeando e distribuindo entre as redes de atendimento
para que essas pessoas sejam logo atendidas”, destaca.

Outro fato que chamou a atenção do médico é que
a contaminação ocorreu dentro de casa. Pois, se
tratam de idosos que não estão saindo de suas resi-
dências, inclusive um deles estava acamado.

O médico aconselha aos pacientes infectados sempre
procurarem ajuda. No caso de sintomas leves, como dor de
garganta e um leve resfriado, se dirigindo até os postos de
saúde. Em situações mais agudas, como falta de ar e intenso
cansaço, solicitar ajuda no pronto atendimento do hospital.

Ele ainda comenta que a curva de contaminação pelo
novo coronavírus está estável no Município. “Acredito
que o pior momento já passou. Mas, a grande preocu-
pação que temos é o período pós Dia dos Pais, em que
houve aglomerações e visitas, não se respeitando o
distanciamento social”, conta. Caso a curva se mantenha
no mesmo patamar, as perspectivas são mais positivas
para o mês de setembro, com projeções otimistas.

PROCURAR AJUDA

 COVID
Vítima Internação Morte Intervalo (baixa x óbito) Divulgação pelo Comitê
Mulher 91 anos 01/08 02/08 1 dia 03/08
Homem 70 anos 02/08 02/08 0 dia 06/08
Homem 81 anos 04/08 06/08 2 dias 10/08

Com este plano, região
não precisará recor-
rer caso volte a
entrar na ban-
deira verme-
lha e já terá
protocolo au-
tomático para laranja
em alguns setores.
No mapa preliminar anunciado
ontem (imagem), região ficou clas-
sificada com a bandeira laranja.
Com isso, valem todas as medidas
já adotadas com bandeira laranja.

REPRODUÇÃO
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RIO GRANDE DO SUL          PARA ATUAR NAS SEÇÕES ELEITORAIS

Justiça Eleitoral inicia
convocação de mesários

DIVULGAÇÃO TRE-SP

Mesários serão convocados para as eleições 2020

lucas@popularnet.com.br

Matemática
A política não é uma ciência exata como a

matemática. Todavia, vem da matemática um
ensinamento que procuro observar na vida, es-
pecialmente na política. “Quem tem pressa come
cru, quente e queima a língua”. Todos nós come-
temos esse equívoco e queríamos apressar aqui-
lo que ainda não estava maduro.

A ansiedade de alguns políticos já os levou a
derrotas no passado e pode levá-los a novos in-
sucessos. Faltou aqueles para ajudar a controlar
a ansiedade. Sobrou os que inflamaram o cená-
rio para acelerar a ansiedade, dar passos em ter-
renos movediços.

E falo claramente de ansiedade. Não estou jul-
gando o ímpeto ou o arrojo do político, qualidades
importantes. Não estou falando em ser submisso.
Estou sendo claro: ansiedade, querer as coisas an-
tes do tempo, antes de construir um lastro capaz
de dar sustentação ao voo mais audacioso.

Clareza de comunicação
Percebo que está faltando clareza na comuni-

cação entre alguns líderes partidários, porque se
de um mesmo episódio surgem duas ou três ver-
sões distintas, sinal de que cada um entendeu do
jeito que quis e da forma mais conveniente para
si. Logo, temos um descompasso que gera ruptu-
ras, distanciamentos e prejuízos coletivos. E falta
empatia para aceitar a opinião contrária, existe a
natural dificuldade de conter egos pessoais e há
inabilidade para construir um consenso.

Estrelismo
Nesta fase de costuras políticas – pré-eleito-

ral – sempre surgem aqueles líderes que des-
pertam um enorme desejo de serem protagonis-
tas, a estrela principal, o “salvador da pátria”;
vivem ares de estrelismo. Felizes e mais bem-
sucedidos são aqueles que humildemente cons-
troem o contexto e sabem se colocar na reta-
guarda, evitando que sua rejeição atrapalhe o
brilho de quem deve ser a estrela principal.

Conta gotas
Dispositivo normalmente usado em alguns

medicamentos para permitir que se “conte” o
número de gotas para definir a quantidade cor-
reta a ser ingerida. Na política, anunciar ques-
tões importantes em etapas, em partes, é a es-
tratégia conta gotas.

RAPIDINHAS:
1) O tempo passa, as opções diminuem e a esco-
lha precisa ser feita.
2) Passa o tempo e as expressões mudam.
3) Tem bastante gente que vai cumprir o que
prometeu.
4) Tem uma leva que prefere seguir seu instinto
e traçar um novo caminho.
5) Quando as surpresas não são surpresas para
alguns…
6) Quando o silêncio é escolhido, por vezes
abre-se margem às especulações levianas.

FONTE: AI TRE-RS

A  partir da segunda quin-
zena de agosto, os car-
tórios eleitorais do Rio
Grande do Sul iniciam o

processo de convocação de mesá-
rios. A relação preliminar daque-
les que atuarão na recepção de
votos, nas eleições municipais de
2020, será publicada no Diário da
Justiça Eletrônico na próxima
terça-feira (18/08). Até o dia 16
de setembro, data da listagem
definitiva, todos os mesários do
estado devem estar convocados.

O eleitor poderá consultar se
foi ou não convocado a trabalhar
nas eleições acessando o Portal
do Mesário. Todo eleitor maior de
18 anos, e em situação regular
perante a Justiça Eleitoral, poderá
receber a convocação para atuar
como mesário em seu município,
preferencialmente no local e na
seção eleitoral em que vota.

A mesa receptora de votos é
composta pelo presidente, um pri-
meiro e segundo mesários e o
secretário. Entre as principais atri-
buições dos mesários estão: iniciar
e encerrar a votação, digitar o
número do título do eleitor no
terminal do mesário, autorizando-
o a votar ou a justificar, providen-
ciar a entrega dos materiais à jun-
ta eleitoral, resolver eventuais
dificuldades e esclarecer as dúvi-
das que ocorrerem, entre outras.

A contribuição do trabalho do
mesário é essencial para o sucesso
do processo democrático brasilei-
ro. Por isso, nesse ano, devido aos
cuidados preventivos para evitar
o contágio pela Covid-19, a Justiça
Eleitoral adotará um rígido proto-
colo de proteção sanitária. O Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)

contou com a consultoria integra-
da da Fundação Oswaldo Cruz e
dos hospitais Albert Einstein e
Sírio-Libanês, para definir os pro-
tocolos a serem adotados no dia
da votação. Dentre os materiais
disponibilizados para o funciona-
mento da seção, serão fornecidos
equipamentos de proteção indivi-
dual, tais como máscaras e álcool
em gel, para garantir a segurança
e a saúde dos colaboradores.

MESÁRIOS VOLUNTÁRIOS
No estado, ao todo, serão apro-

ximadamente 98 mil mesários,
entre voluntários e convocados
para trabalhar no primeiro turno.
Atualmente, o Rio Grande do Sul
conta com 73,07% mesários vo-
luntários cadastrados.

Para se inscrever voluntaria-
mente como mesário, basta fazer
um cadastro no Portal do Mesá-
rio, ou entrar em contato com o
cartório eleitoral da cidade onde
possuir domicílio eleitoral. Os
números de telefone podem ser
encontrados na página do TRE-RS.

ENTREGA DAS
CONVOCAÇÕES

Como em anos anteriores, os
Correios serão responsáveis pela
entrega de uma parte das convoca-
ções. Para os mesários voluntários,
desde que autorizado previamen-
te, as convocações poderão ser
enviadas por e-mail, WhastApp ou
SMS. Importante destacar que, em
regra, a Justiça Eleitoral não envia
mensagens eletrônicas. Portanto,
apenas receberá a convocação por
meio virtual quem aceitou, de for-
ma expressa, receber este tipo de
correspondência eletrônica.

TREINAMENTO
DOS MESÁRIOS

Com a pandemia, o treinamen-
to aos mesários será por meio de
EAD (Ensino a Distância). Nor-
malmente, quem recebe esta ca-
pacitação são os presidentes de
mesa e primeiros mesários. Os
demais colaboradores terão ori-
entações disponíveis em vídeo no
canal do TRE gaúcho no YouTube
e, também, por aplicativo que está
sendo desenvolvido pelo TSE.

Excepcionalmente, por impos-
sibilidade de acesso às platafor-
mas digitais, problemas de
conexão com a internet, dentre
outras restrições, alguns mesá-
rios poderão receber treinamen-
to presencial, observados todos
os protocolos de saúde.

VANTAGENS DO
TRABALHO COMO MESÁRIO

Todos que forem convocados a
prestar serviço como mesário, re-
cebem algumas vantagens previs-
tas na legislação eleitoral, como:

- Direito a 2 dias de folga a
cada dia trabalhado como mesá-
rio, sem perder salário. O dia
dedicado ao treinamento tam-
bém conta como dia trabalhado;

- Auxílio-alimentação no(s)
dia(s) de eleição;

- Critério de desempate para
provimento de cargos em concur-
so público, quando previsto no
edital;

- Validação da prestação do
serviço como horas complementa-
res nas instituições de ensino su-
perior conveniadas, por meio do
Projeto Mesário-Universitário.
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LUCAS LEANDRO BRUNE

No início desta semana, o ex-pre-
feito de Teutônia Renato Airton Alt-
mann colheu a assinatura e informou
por e-mail ao Cartório Eleitoral que
não é mais filiado do MDB. A desfilia-
ção ocorre cerca de dois meses após
Altmann retirar seu nome como pré-
candidato a prefeito em 2020. Nos
bastidores, o desgaste na relação en-
tre o ex-prefeito e lideranças do MDB
está bastante acentuado, com mágoas
e resquícios de ambos os lados.

Em nota enviada à redação, Alt-
mann diz que a saída do MDB acontece
porque pretende honrar o combinado
quando o partido decidiu abriu mão
de ter candidatura a prefeito. “Então,
preciso honrar com minha palavra e

não posso ser incoerente agora e rom-
per com o que foi definido, tanto no
momento da desistência da candida-
tura a prefeito quanto na união dos
grupos que estava encaminhada, sem
ter um motivo razoável”, justifica.

Além disso, Altmann sustenta que
“pelo fato do MDB migrar para outro
grupo, o que contraria totalmente as
razões da desistência da minha pré-
candidatura, afirmo aqui, que encami-
nhei a minha DESFILIAÇÃO do MDB
de Teutônia, pois serei coerente com
os meus atos e com a minha consciên-
cia”. Ressaltou que mantém respeito
aos candidatos à majoritária. Por fim,
externa que “acredito que o tempo é
o maior responsável por revelar os
fatos e trazer as verdades”.

TEUTÔNIA          ALTERA O CENÁRIO

PT também retira nome
de pré-candidata à prefeita luciana@popularnet.com.br

Baita ideia!
Véspera de mais um aniversário infantil, o

desafio é o mesmo: o que presentear para cri-
anças que já têm tudo? Roupas não faltam, cal-
çados têm de todos os tamanhos, modelos e
cores. Brinquedos saindo pelas portas e jane-
las. Bonecas que falam, cantam, comem e pre-
cisam de fraldas, carrinhos que fazem
manobras radicais, jogos, eletrônicos, tudo
que possa imaginar e mais um pouco.

Enquanto Laís se debruça buscando uma
solução, viajando mentalmente por todas as
lojas, em busca de ideias, seu pequeno moci-
nho de apenas um ano, que já tem mais brin-
quedos do que ela teve a vida inteira, observa
as folhas balançando e as pétalas caindo dos
ipês com o vento que sopra.

Entre galhos, pedras e folhas, Renan se di-
verte, conversando sozinho, parece gente
grande contando histórias. Seu enredo repleto
de expressões, surpresa, indignação, felicida-
de, sorrisos… Com seus pauzinhos de diversos
tamanhos, grossuras, texturas e formas, ele
parece construir um pequeno império. Tira,
coloca, recoloca, atira para cima, para o outro
lado, ajunta, observa por vários minutos.

A flor atirada ao lado do pé de alface des-
pertou especial atenção, talvez pela forma e
textura diferente. O trevo de três folhas, então,
permitiu rodar e rodopiar, girar, assoprar,
tantas e tantas possibilidades de criar.

Tantas emoções e surpresa! Não é que en-
tre britas, pedrinhas e folhas de diferentes for-
mas surgiram até mesmo bolinhas para chutar
ou quem sabe provar. Lá vai a mamãe corren-
do impedir um acidente. Com os olhos sempre
atentos, contém a curiosidade tão natural do
pequeno ser em busca de experimentar o
mundo em sua essência mais natural.

É aí que surge a grande ideia: uma cesta re-
cheada de mistérios, juntando um pouco de
tudo aquilo que eles adoram estudar e investi-
gar: pedras, folhas, galhos, flores, potes, emba-
lagens de diversos formatos e cores, caixinhas
de remédios, pedaços de papelão, tudo aquilo
que talvez geraria trabalho extra lá no centro
de triagem do aterro sanitário.

Sim, quanta diversão as coisas tão simples
podem proporcionar. E ainda embalado com
um daqueles papéis de presente colorido, que
faz barulho, se mexe e se transforma. Ela mon-
tou um verdadeiro tesouro para aguçar a cria-
tividade da menininha, que terá um imenso
universo a explorar.

Sorrindo sozinha, ela pensa, como não tive
esta ideia antes?

No mesmo instante, envergonhada, procu-
ra uma lata de lixo e vai comprar uma peça de
roupa que os pais vão amar.

Móveis com design
ao seu alcance

LUCAS LEANDRO BRUNE

O  Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores
(PT) de Teutônia anunciou
nesta sexta-feira (14/08)

que Rosely Schneider está retirando
sua pré-candidatura a prefeita para
as eleições municipais deste ano. Ou
seja, o partido não apresentará chapa
própria à majoritária, focando suas
energias na nominata para vereança.
Antecipou que apoiará outro grupo
na disputa a prefeito, porém ainda
não divulgou qual será o caminho.

De acordo com a nota emitida e
disponibilizada à imprensa, após vá-
rias reuniões para tratar sobre alian-
ça ou composição com partidos, “o
diretório pretende discutir a partici-
pação e apoiar uma coligação que
possibilite formar uma frente política
eleitoral e partidária, capaz de propi-
ciar governabilidade e acima de tudo
um governo incluso, participativo e
transparente para todos teutonien-
ses, uma frente que respeite as ideias
dos demais partidos e valorize a par-
ticipação da mulher”.

No momento, o PT volta suas aten-
ções para as pré-candidaturas a verea-
dores que posteriormente serão
divulgados. O diretório aposta em uma
nominata que defenderá as ideias do
partido, sempre em defesa das reivin-
dicações dos munícipes. Rosely agra-
dece à sua família, amigos que
acreditam em sua vontade política.
Destaca, também, a parceria do Diretó-
rio Municipal do Partido dos Trabalha-
dores, seus filiados que apoiaram seu
nome na pré-candidatura à prefeita.
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ROSELY SCHNEIDER

SAÍDA

Renato Altmann anuncia desfiliação do MDB

RESTAM TRÊS
PRÉ-CANDIDATOS

Dos cinco pré-candidatos
anunciados nos primeiros meses
deste ano, três já retiraram seus
nomes da disputa e um sexto
nome surgiu. Saíram do cenário:
Renato Airton Altmann (MDB),
Paulo Brust (PTB) e agora Rosely
Schneider (PT). O novo nome foi
de Ariberto Magedanz (PP).

Portanto, o saldo atual da
política de Teutônia é de três
pré-candidatos a prefeito: Jona-
tan Brönstrup (PSDB), Celso Alo-
ísio Forneck (PDT) e Ariberto
Magedanz (PP). Se forem confir-
madas as chapas nas conven-
ções, novamente serão três
candidatos a prefeito em Teutô-
nia, repetindo a eleição de 2016
e o primeiro pleito, em 1982,
quando também houve três pos-
tulantes ao Executivo.
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Discernimento para governar
3 Salomão amava o Senhor, pois andava

de acordo com os decretos do seu pai Davi;
todavia oferecia sacrifícios e queimava in-
censo nos lugares sagrados.

4 O rei Salomão foi a Gibeom para ofe-
recer sacrifícios, pois ali ficava o principal
lugar sagrado, e ofereceu naquele altar mil
holocaustos.

5 Em Gibeom o Senhor apareceu a Salo-
mão num sonho, à noite, e lhe disse: "Peça-
me o que quiser, e eu lhe darei".

6 Salomão respondeu: "Tu foste muito
bondoso para com o teu servo, o meu pai
Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto
de coração. Tu sustentaste grande bonda-
de para com ele e lhe deste um filho que
hoje se assenta no seu trono.

7 "Agora, Senhor meu Deus, fizeste o
teu servo reinar em lugar de meu pai Davi.
Mas eu não passo de um jovem e não sei o
que fazer.

8 Teu servo está aqui entre o povo que
escolheste, um povo tão grande que nem
se pode contar.

9 Dá, pois, ao teu servo um coração
cheio de discernimento para governar o
teu povo e capaz de distinguir entre o bem
e o mal. Pois, quem pode governar este teu
grande povo? "

10 O pedido que Salomão fez agradou
ao Senhor.

11 Por isso Deus lhe disse: "Já que você
pediu isto e não uma vida longa nem ri-
queza, nem pediu a morte dos seus inimi-
gos, mas discernimento para ministrar a
justiça,

12 farei o que você pediu. Eu lhe darei
um coração sábio e capaz de discernir, de
modo que nunca houve nem haverá nin-
guém como você.

(Bíblia Sagrada 1 Reis 3,3-12)

Estamos em tempo de pandemia, mas
também no Brasil, para os municípios é
ano eleitoral, dois grandes momentos que
a sociedade vive. Trago o texto bíblico on-
de aparece o rei Salomão fazendo sua pre-
ce diante de Deus. Salomão assume o
trono de seu pai Davi, e ele é muito jovem,
em sonho Deus lhe permite algo ousado,
pedir o que quiser...

O que Salomão pede: “...Dá, pois, ao teu
servo um coração cheio de discernimento
para governar o teu povo e capaz de dis-
tinguir entre o bem e o mal...” Discerni-
mento é o que mais nós precisamos neste
ano, estamos pagando um preço muito
grande nesta pandemia, um preço que vai
além da doença, um preço taxado pela ga-
nância, pela fake news, pelo jogo político...
Precisamos daqueles que usem discerni-
mento para governar o povo e que sejam
capazes de distinguir entre o bem e o mal.

Pré-candidatos a prefeitos e vereado-
res, indiferentes das convicções religiosas
ou não religiosas, sugiro o exemplo de Sa-
lomão, precisamos de homens e mulheres
com capacidade de discernimento para
governar.

schustereduardo@yahoo.com.br

POÇO DAS ANTAS          LEGISLATIVO

Câmara aprova três projetos de
lei na primeira sessão de agosto

PALOMA GRIESANG

A  Câmara de Vereado-
res de Poço das An-
tas aprovou três
projetos de lei na pri-

meira sessão deste mês de
agosto, realizada na segunda-
feira (10/08). O projeto de lei
044/2020, altera a redação do
art. 1º da Lei n° 2.136/2020,
que dispõe sobre doação de
uma área de terras para uso de
via pública, a Rua Pedro Osval-
do Mueller. A alteração é para
adequar o texto da lei confor-
me exigências para a escritura
e posterior registro da área.

O projeto de lei 045/2020
autoriza abrir Crédito Adicio-
nal Especial no valor de R$
28.541,00 para alocar despesas
com enfrentamento do Corona-
vírus (Covid-19), com recursos
do excesso de arrecadação. Os
recursos são provenientes do
Fundo Nacional de Saúde para
enfrentamento do Coronavírus
(Covid-19). A Administração
Municipal, através da Secreta-

ria de Saúde, pretende destinar
o recurso para custear parte de
sua folha de pagamento, uma
vez que o recurso pode ser
aplicado no pagamento dos
profissionais que atuam na
Saúde.

O projeto de lei 046/2020
autoriza abrir Crédito Adicio-
nal Suplementar no valor de R$
85.000,00 com recursos do su-
perávit financeiro. Os recursos
são direcionados à Secretaria
Municipal de Obras, Viação e
Trânsito, visando a pavimenta-
ção urbana das Ruas José Flach
II e Guilherme Aloísio Knob e
pavimentação rural da Rua Hé-
dio Lourenço Dilli. A suplemen-
tação foi necessária porque
com a aprovação dos projetos
de pavimentação pela Caixa
Econômica Federal, ocorreu
um aumento da previsão de
contrapartida, motivada prin-
cipalmente pela adição de cal-
çadas de passeio nas Ruas José
Flach II e Guilherme Aloísio
Knob.

UM VEREADOR NA TRIBUNA
A sessão ocorreu de forma presencial e

um vereador utilizou a tribuna. Leonardo
José Flach (PTB). Ele destacou as obras
que estão ocorrendo, e disse que o R$ 1,2
milhão financiado para pavimentações é
fundamental. “Financiamento que os vere-
adores da coligação da atual administração
aprovaram. Graças a este apoio que o
Executivo teve aqui na Câmara de Verea-
dores hoje estas obras estão saindo. Tem
que ficar claro porque duas vezes foi vota-
do, na hora H ficou 5 a 4, graças a Deus teve
maioria e se aprovou”, considera.

O vereador tratou ainda do trabalho
realizado pela Saúde no combate à Covid-
19. “Tivemos problemas, muitos casos
registrados. Mas, agora a situação está
bem sob controle, diferente de outros
lugares em que dá uma pequena trégua e
depois casos voltam a aparecer”, avalia.
Ele destacou ainda que a Câmara tem
aprovado todos os direcionamentos de
recursos para este combate. O vereador
destacou ainda datas comemoradas em
julho, como o Dia do Colono e Motorista,
e Dia do Agricultor, destacando a impor-
tância destas profissões e suas colabora-
ções com a economia local.

PAVERAMA          PARA OS AGRICULTORES

Município inicia pagamento
do Bônus Agrícola em setembro

DA REDAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paverama disponibilizará
aos produtores rurais do município, entre o dia 1º e 10
de setembro, os valores relativos ao Programa Bônus
Agrícola. A entrega será realizada na sede da Prefeitura,
seguindo os protocolos de segurança e higiene referentes
à pandemia. O Bônus somente será entregue mediante
apresentação de comprovante (documento fiscal) de
compra de insumos e/ou pagamento de serviços. Bene-
ficiários deverão estar em dia com a Fazenda Municipal.
A entrega do bônus obedecerá criteriosamente as datas
e localidades conforme calendário.Dúvidas podem ser
esclarecidas através do telefone (51) 9-9671-5857.

 CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS
Cargo Carga Horária
01/09 L. Brasil, Travessão e Recanto dos Korner
02/09 Santa Manoela, Recanto dos Brandt e Chapadão
03/09 Boa Esperança Alta, Boa Esperança Baixa, Bom Jardim, Vila Rica,
 Três Irmãos e Pedra Grande
04/09 Cabriúva, Baixada Esmael e Conventos
08/09 Cidade Baixa, Fazenda São José, Santana, Canta Galo e Caximbos
09/09 Morro Azul e Morro dos Cavalos
10/09 Centro, Morro Bonito e Canto dos Vicente

JÚLIA CAROLINE GEIB / ARQUIVO  FP
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TEUTÔNIA          MEIO AMBIENTE

É lançado projeto pioneiro de arborização

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

JÚLIA CAROLINE GEIB

U m trabalho em equipe fez
com que saísse do papel um
projeto de arborização do
município de Teutônia, o Ar-

boriza Teutônia. O lançamento ocorreu
na tarde desta quarta-feira (12/08),
momento em que as primeiras mudas
foram plantadas nas proximidades do
Centro Administrativo. A iniciativa pre-
vê, na etapa inicial, o plantio de 147
mudas de árvores em oito trechos de
vias urbanas, sendo que as espécies
variam conforme as restrições e possi-
bilidades de cada rua.

Do ato de lançamento do projeto,
estiveram reunidos representantes das
entidades e órgãos parceiros da inicia-
tiva, como Associação Pró-Desenvolvi-
mento de Languiru (APDL), Comitê de
Governança - Eixo Desenvolvimento e
Infraestrutura, Certel, CIC Teutônia,
além de outras que estão demonstrando
interesse na parceria. Na ocasião, foram
apresentados detalhes do projeto, sis-
temática, os passos futuros e o engaja-
mento da comunidade. Até o dia 21 de
setembro, Dia da Árvore, a ideia é reali-

zar o plantio das 147 mudas previstas
na etapa inicial.

A apresentação foi feita pela subse-
cretária de Agricultura e Meio Ambiente,
Nara Regina Nichterwitz, e pelo coorde-
nador do projeto e vice-presidente da
Associação Pró-Desenvolvimento de
Languiru, Rudimar Landmeier. Segundo
ele, a construção do projeto é a longo
prazo, de participação continuada. “Tem
o plantio inicial das mudas, e posterior-
mente, terá a produção de mudas pró-
prias, desde a semente. A ideia é que
avance gradualmente, pois árvore não
cresce de hoje para amanhã”, explica.

Os munícipes que tiverem interesse,
poderão se dirigir até a sala 14 da pre-
feitura e retirar um requerimento. Os
moradores da rua interessados podem
assinar e retornar com o documento. “A
equipe da engenharia verifica a viabili-
dade no local, e depois fornece o projeto
e é feita a abertura, buraco, e toda a
preparação. É uma coisa técnica, não dá
para fazer um projeto que não esteja
adequado a questões de cano de água,
de esgoto, cano pluvial, rede elétrica”,
detalha Landmeier. Ainda conforme ele,

a prefeitura já se encarrega de avenidas
principais, mas por rua, as pessoas
podem se unir. “Se alguém não quiser
árvore em frente a sua casa, é só não
assinar, ninguém será obrigado, é bem
democrático”, finaliza.

Para o prefeito Jonatan Brönstrup,
essa é uma iniciativa pioneira, que se
refletirá na qualidade de vida da nossa
população e tornará a cidade ainda mais
bonita. Nara destacou que o projeto
representa um marco no município.
“Todo o grupo se engajou para tirar do
papel este importante projeto para Teu-
tônia. Estamos dando o pontapé inicial
para uma arborização consciente, en-
volvendo a comunidade neste processo.
O resultado de tudo isso será muito
positivo”, afirmou.

Cabe ressalta que, atualmente, no-
vos loteamentos em Teutônia já têm
que atender a exigência de arborização,
sendo que o projeto deve contemplar
calçadas de passeio com espaço para as
árvores sem interromper o fluxo de
pessoas. O Departamento de Meio Am-
biente somente tem liberado os proje-
tos finais após o plantio das árvores.

COMO IRÁ FUNCIONAR
A organização do projeto está com a

Prefeitura, a Associação Pro-Desenvol-
vimento de Languiru, Certel, CIC e Co-
mitê de Governança. Ele nasceu,
conforme Landmeier, “da vontade de
criar espaços urbanos de maior quali-
dade e conforto ambiental para seus
moradores, através do plantio de árvo-
res em ruas e pontos específicos”.

Inicialmente, foram feitas reuniões
que definiram um Comitê de Arborização,
formado por uma equipe técnica respon-
sável por fazer todo o levantamento to-
pográfico dos possíveis locais para o
plantio inicial, definir espécies de árvores
compatíveis com cada local, verificando
tamanho de calçadas, rede de água e
esgoto, fiação elétrica, entradas de veícu-
los, placas de sinalização, fachadas, entre
outros pontos determinantes. Após a
definição dos locais aptos a receber o
plantio, iniciou-se o processo de definir
espaçamentos entre mudas, para que
essas cresçam de forma saudável e não
comprometam a livre circulação de pe-
destres e veículos, além da definição das
espécies mais adequadas a cada local.

O projeto prevê, na etapa inicial, o
plantio de 147 mudas de árvores, de 10
espécies, em oito trechos de vias urbanas.
As espécies variam conforme as restri-

ções e possibilidades de cada rua, confor-
me avaliado pela equipe do Comitê de
Arborização. Das 147 mudas, 30 foram
doadas pela Certel e pela Loja das Plantas
(do engenheiro agrônomo do Departa-
mento de Meio Ambiente da Certel, Ricar-
do Jasper) e as demais adquiridas pela
APDL. Após o plantio, uma equipe ficará
responsável pela rega e manejo das plan-
tas, sendo que, para isso, receberá capa-
citação específica.

Serão fixadas placas com códigos de
barras em formato QR Code em algumas
árvores. Apontando a câmera do celular

para esse código de barras, será possível
escaneá-lo e automaticamente o usuário
será levado para o site do projeto Arbo-
riza Teutônia. Lá, estarão disponíveis
mais informações sobre o projeto, sobre
a importância da arborização urbana e
sobre a espécie plantada. Também são
informadas quais as ruas e pontos que
receberão o plantio de mudas inicial-
mente, quais as espécies escolhidas
além de informações técnicas sobre
cada uma das espécies. O site será per-
manecerá atualizado com informações
sobre a arborização do município.

Bôrdo-japonês (ou Ácer), 18 mudas;
Quaresmeira (ou Manacá-da-serra), 33
mudas;
Pata-de-vaca, 26 mudas;
Ipê-branco, 15 mudas;
Ipê-amarelo, 1 muda;
Sibipiruna, 11 mudas;
Pau-ferro, 1 muda;
Jacarandá-mimoso, 7 mudas;
Chal-chal, 25 mudas;
Escova-de garrafa, 10 mudas;

Bairro Centro Administrativo
- Avenida 1 Leste (entre a Avenida 1 Sul
e a Rua 2 Norte), com 17 mudas;

Bairro Languiru
- Avenida 1 Leste (entre as ruas Major
Bandeira e a Getúlio Vargas), com 23
mudas;

Bairro Boa Vista
- Rua Lothar de La Rue (entre a ERS-419
e a Rua Werno Strate), com 9 mudas;
- Rua Werno Strate (em frente à EMEF
Boa Vista), com 7 mudas;

Bairro Canabarro
- Rua Leopoldo Schneider (entre a
Avenida 1 Leste e a Rua Dom Pedro II),
com 48 mudas;
- Rua Otterno Schäffer (entre as ruas
Salgado Filho e Afonso Carlos Augustin),
com 25 mudas;

Bairro Alesgut
- Rua Erno Dahmer (entre as ruas Edwino
Dickel e a Arnoldo Buhl), com 13 mudas;

Bairro Teutônia
- Rua Dr. Hércio Pêgas (em frente à EMEF
Professor Alfredo Schneider), com 5
mudas;

1. Protocolar um pedido de viabilidade de
arborização na Prefeitura Municipal de
Teutônia (Protocolo – sala 14 da
Prefeitura);
2. No pedido, é necessário que os
requerentes sejam todos os proprietários
dos lotes da extensão de uma quadra e
que todos assinem o requerimento;
3. Após o pedido ser protocolado, a
equipe de engenharia e a do Meio
Ambiente farão um levantamento in loco,
verificando a viabilidade do plantio e
quais as espécies mais adequadas para
cada local;
4. Posteriormente, a Prefeitura de
Teutônia disponibilizará a mão de obra
para o plantio nos locais pré-definidos. A
obtenção das mudas deverá ser por
doações de apoiadores já manifestados
ou dos próprios munícipes.

 Primeiras
 mudas foram

 plantadas
 durante o

 ato próximo
 à prefeitura

JÚLIA CAROLINE GEIB
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IMIGRANTE          ÁREA DE LAZER

Praça Henrique Brückner
será transformada

LUCIANA BRUNE

N esta semana iniciaram
os trabalhos de trans-
formação da Praça
Henrique Brückner, no

Centro de Imigrante. O espaço em
torno do ginásio municipal, que
recebe diversos eventos e é local
de lazer da comunidade, será to-
talmente remodelado. O ginásio,
que teve uma primeira etapa de
reformas e adaptações concluí-
das, também segue recebendo
melhorias, agora da segunda eta-
pa prevista.

Segundo o prefeito Celso Ka-
plan, todas as melhorias foram
planejadas pensando no bem-

estar da comunidade e na utiliza-
ção destes espaços para o lazer. A
expectativa é que a comunidade
possa usufruir ainda mais deste
lugar em torno do ginásio. E no
próprio ginásio, parte das melho-
rias foram necessárias em função
da adaptação às normas de segu-
rança, mas assim se aproveitou
para também ter um olhar para o
conforto como um todo.

A praça terá local de lazer para
as crianças, pista de skate, além
de diversos espaços para convi-
vência, em que as famílias e ami-
gos poderão usufruir para
bate-papos e rodas de chimarrão,
claro, quando a situação de com-

bate à pandemia normalizar. O
projeto contempla também arbo-
rização e embelezamento do local,
com plantio de árvores e coloca-
ção de bancos para o lazer da
comunidade.

Conforme dados repassados
pelo engenheiro Claimar Duarte, a
obra da praça é possível através
de emenda parlamentar, encami-
nhada pelo deputado federal
Danrlei Hinterholz (PSD), com va-
lor estimado da obra em R$
230.187,78. O contrato para exe-
cução, 6 meses, foi efetivado com
a Empresa Construtora é a Giolar
- Construções EIRELI (contrato n°
080/2020).

COLINAS          INVESTIMENTOS

Administração entrega
reforma de antigo
prédio industrial

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

A Administração Municipal de Colinas, atra-
vés de recursos próprios, concluiu a reforma
do prédio industrial público que outrora abri-
gava a empresa Corvense e várias outras poste-
riormente. O prédio, que conta com área total
de 1.871,52 m², construído em alvenaria, rece-
beu ampliação da altura das paredes externas
em mais dois metros. Os pilares metálicos que
servem como apoio da estrutura do telhado e
estão locados dentro da área industrial também
foram ampliados através de solda em mais dois
metros. Já no perímetro externo da edificação
foram confeccionados novos pilares metálicos
de seis metros de comprimento para a susten-
tação da nova estrutura do telhado.

Foi executada também a limpeza de todo o
terreno, removendo o entulho gerado e aquele
que já existia, deixando a edificação em bom
estado de uso e com todas as instalações em
perfeito funcionamento.

O prédio, que teve sua reforma iniciada em
dezembro de 2019, abrigará a empresa Nexa,
que produz móveis para banheiros e cujos pro-
prietários são colinenses. Ela já iniciou a instala-
ção de seu maquinário no local. “Ficamos muito
felizes em entregar esta grande obra à comuni-
dade de Colinas e desejamos muito sucesso a
esta nova unidade fabril que irá gerar novos
empregos e ampliar a nossa matriz econômica”,
afirma o prefeito Sandro Ranieri Herrmann.

OBRAS

Operação tapa-buracos
na ERS-129

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA

Através da iniciativa da Administração Mu-
nicipal de Colinas e mediante aprovação e
parceria do Departamento Autônomo de Estra-
das e Rodagem (DAER), a Secretaria de Obras
de Colinas efetuou, na terça-feira (11/08), uma
operação tapa-buracos na ERS-129, que liga
Colinas ao município de Estrela.

A ação conjunta buscou agilizar a melhoria
da via que já estava em situação precária há
algum tempo, fato que foi agravado com a
enchente de julho, visto que boa parte da estra-
da ficou submersa pelas águas do Rio Taquari.

 Foto aérea
 da estrutura

 Melhorias
 realizadas
 pela Prefeitura

Praça contará com um espaço moderno e arborizado,
com espaços projetados para crianças e adultos

Vários espaços de convivência foram projetados, entre eles,
locais com bancos para a comunidade usufruir

IMAGENS: REPRODUÇÃO

IAGO RUAN KOCHENBORGER / DIVULGAÇÃO
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WESTFÁLIA          TROCA DE ACUSAÇÕES NA CÂMARA

Jucimar Docena responde colocações de
Grana, ameaça CPI e até ida aos tribunais

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEUTÔNIA, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgâni-
ca Municipal e de conformidade com o art. 54 X
da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art.
48, parágrafo único da Lei Complementar n.º
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, torna
público para o conhecimento dos interessados,
que no dia 17 de agosto de 2020, às 16:00 horas,
tendo como local a sala de Sessões da Câmara
Municipal de Vereadores, localizada na Avenida
I Leste, 1180, Bairro Centro Administrativo, reali-
zar-se-á Audiência Pública para apresentação e
discussão das metas e prioridades para a elabo-
ração das Diretrizes Orçamentárias para o Exer-
cício de 2021.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEUTÔNIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 088/2020

Teutônia, 10 de agosto de 2020
Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal

O Município de Imigrante/RS torna público que
estará recebendo, até às 9h, do dia 21 de agosto
de 2020, propostas e documentação de habilita-
ção, objetivando a contratação de empresa para
a prestação de serviços na área de Clínica Geral
para atuação no Centro de Atendimento para
enfrentamento à covid-19, em caráter emergenci-
al e temporário, nos termos das portarias nºs
1.445 e 1.579 do ministério da saúde. Maiores
informações pelo fone (51)3754-1100 no Depar-
tamento de Compras ou site www.imigrante-
rs.com.br através do link Portal da Transparência.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMIGRANTE

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2020

CELSO KAPLAN
Prefeito Municipal

Vereador Valério da Fonseca sugere: “Não vamos fazer essa baderna, essa bagunça no nosso município”

PALOMA GRIESANG

A  Câmara de Vereadores
de Westfália realizou
sessão nesta quinta-fei-
ra (13/08). Três verea-

dores utilizaram a tribuna com
seus pronunciamentos. Jucimar
Docena (PDT) utilizou o espaço
para responder colocações feitas
pelo colega Alexandre Grana (PP)
na sessão passada. Segundo ele,
são acusações que o atingem di-
retamente, afetando sua reputa-
ção, e que ele não pode “deixar
passar”. “Quando fazemos acusa-
ções, tem que ter provas”, afirma.
Ele rebateu colocações feitas por
Grana a respeito da questão do
asfalto fresado, que motivou uma
sessão especial para esclareci-
mentos de autoridades de West-
fália e Boa Vista do Sul.

Uma das questões que Docena
respondeu foi a de que o ofício
falava sobre 40 cargas que seri-
am levadas a Westfália, mas que
o secretário teria dito que foram
80, e que ainda havia três em
estoque. “O que me espanta é que
primeiro reclama que está indo
para Boa Vista do Sul e nada para
Westfália. Aí quando encaminha
40 e vem 80, não está satisfeito.
Afinal, o que o vereador quer?
Quando não vem nenhuma, fica
brabo, quando vem mais que so-
licitado fica brabo”, opina.

O pedetista respondeu ainda
uma série de outras colocações
sobre este assunto, e sobre ou-
tras pautas do município e de
afirmações contra ele. Uma delas,
um questionamento feito por
Grana sobre o que Docena teria
feito com os computadores quan-
do trabalhava no posto de saúde.
“Tem que cuidar o que fala. Vou
dar um tempo para que o senhor
se retrate. Se não fizer isso, ama-
nhã ou depois, se não abrir uma
CPI, eu vou pedir e depois nos
vemos nos tribunais. Eu não pos-
so apenas ser assim ofendido”,
declarou.

Segundo ele, há pedidos na
ouvidoria da população questio-
nando a forma de posicionamen-
to de Grana. “O que eu respondo?
Quantas vezes pedi para o senhor
ter cuidado, dar provas, mas o
senhor não cuida. E eu tenho que
responder. O povo quer saber”,
pontua.

Alexandre Grana (PP) também
utilizou a tribuna. Destacou que
recebeu o protocolo do pedido
feito por ele na sessão passada e
aprovado. “Quem quiser ver, po-
de ver, está aqui, assinado pela
vice-prefeita. Mas podem ver,
abertamente, que não tem assina-
do, aqui tem Urbano Schmitt,
diretor-presidente [da EGR], mas
não tem assinatura eletrônica,
nada”, avalia. Na semana passada,
ele havia feito um pedido de in-
formação solicitando documen-
tos utilizados nas a de todos os
documentos utilizados nas argu-
mentações do secretário de
Obras, Viação e Interior de West-
fália, Paulo Bagatini; do prefeito
de Westfália, Otávio Landmeier;
e do prefeito de Boa Vista do Sul,
Aloísio Rissi, durante Sessão Es-
pecial realizada em 27 de julho.

Alexandre Grana destacou
ainda a questão do abaixo-assina-
do relacionado ao assunto das
mudanças no plano diretor e da
audiência pública. “Não faço por
mim, faço por mais de 300 pesso-
as”, afirma. Segundo ele, foi mais
uma vez procurado por morado-
res, que afirma que havia sido
dito que não haveria projetos
envolvendo o plano diretor a ser
votado. “Está aqui as assinaturas,
o protocolo feito no gabinete do
prefeito. Não vivo em uma bolha,
só defendo o anseio do povo”,
reforça.

Outro assunto que ele abor-
dou foi de um empresário que
está saindo da Westfália, que te-
ria tido uma solicitação negada.
“Eu lamento, o porquê a adminis-
tração não procura segurar essas
empresas. É lamentável, acho,
talvez, uma falta de considera-
ção”, opina.

Valério da Fonseca (MDB) foi
outro vereador a usar a tribuna.
Ele destacou as repercussões das
últimas sessões, e os debates en-
tre Grana e Docena. Segundo ele,
é preciso ter muita calma, princi-
palmente no ano eleitoral. “Nosso
povo é um povo educado, ele não
quer saber de muita discussão.
Mas, trazem a discussão para
essa tribuna e nós vamos ter que
responder”, considera.

Ele pediu ainda que os colegas
que são pré-candidatos, seja a
vereador ou à majoritária, que
usem bem e com sabedoria o
espaço. “Não vamos fazer essa
baderna, essa bagunça no nosso
município. Westfália não merece
isso. Westfália é um município de
tradição, de gente trabalhadora,
gente que leva a vida lutando no
dia a dia, eles não querem isso.
Temos que fazer uma política
saudável, sem ofensas”, pediu.
Ele pediu respeito à população.
“Eles não merecem ficar escutan-
do tanta barbaridade nessa tribu-
na”, conclui.

ABAIXO-ASSINADO E
SAÍDA DE EMPRESA

POLÍTICA SAUDÁVEL
E RESPEITO

PROJETO APROVADO
Os vereadores ainda aprovaram, por unani-

midade, um projeto de lei do executivo. O
projeto de lei nº 030 autoriza o Poder Executi-
vo a criar Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 15 mil. O valor é para a contabilização de
despesas com aquisição de equipamentos para
a Unidade Básica de Saúde com a utilização de
recursos do PMAQ de 2019.

Vereadores se reuniram nesta quinta-feira (13/08)

BRYAN WILLIAM MARQUES / DIVULGAÇÃO
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JÚLIA CAROLINE GEIB

A  Câmara de Vereadores de
Teutônia teve sessão na tar-
de desta terça-feira
(11/08). Essa foi a última

sessão transmitida via live no Facebo-
ok, uma vez que na próxima sessão,
serão três meses antes das eleições e
há condutas vedadas pela legislação
eleitoral. Na sessão desta semana
foram aprovados três projetos por
unanimidade, e outro (128) permane-
ceu baixado.

O projeto de lei nº 129/2020 auto-
riza a abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 42.404,76, que
consiste em uma autorização de despe-
sas para qual não haja dotação específi-
ca na Lei Orçamentária Anual de 2020.
Já o projeto nº 130/2020 autoriza a
abertura de Crédito Adicional Suple-
mentar no valor de R$ 1.026.120,00,
que será destinado às dotações que
estão com insuficiência de recursos
para o cumprimento das obrigações
das Secretarias Municipais.

Por fim, o projeto n.º 131/2020
autoriza o Poder Executivo a alterar a
destinação de áreas de terras. A pro-
posição é de demanda do Setor de
Engenharia do Município, e visa desa-
fetar áreas de terras do Município
(área institucional) oriunda de sobra
de loteamento o qual pertence ao
domínio público de bens indisponí-
veis. Assim, é necessária a sua desafe-
tação para posterior alienação.

A área será desmembrada em qua-
tro lotes com as seguintes descrições
e finalidades: Área 01 (307,30m²) será
ocupada pela Rua 15 de Novembro;
Área 02 (349,20m²) será utilizada para
alienação futura mediante concorrên-
cia pública para instalação de em-
preendimento; -Área 03 (3.769,30m²)
permanecerá como área institucional;
e Área 04 (1.241,00m²) será utilizada
para alienação futura mediante con-
corrência pública para instalação de
empreendimento.

A vereadora Keetlen Janaína Link
(MDB) enalteceu o trabalho da Câma-
ra de vereadores, inclusive junto aos
deputados estaduais e federais. “O
deputado Danrlei de Deus Hinterholz
(PSD) conseguiu nos ajudar, em 2017,
com um micro-ônibus; em 2018, com
o asfaltamento de duas ruas, em 2019,
com um recapeamento de uma rua no
Bairro Canabarro, em 2020, com R$
250 mil reais no custeio da saúde”,
cintou ela.

Link também enalteceu a parceria
com o deputado do Giovani Feltes
(MDB), “que nos envia R$ 200 mil para
o custeio da saúde este ano”. Segundo

ela, isso engloba mais de R$ 1 milhão
durante esse mandato, “que são inves-
timentos importantes não só no cres-
cimento da nossa cidade como
manutenção dos nossos serviços bási-
cos”.

Para a vereadora, o foco é o desen-
volvimento da cidade. “O que faz a
nossa cidade ser desenvolvida é em-
prego. É condição para que as famílias
possam deixar os filhos, que una edu-
cação e desenvolvimento dos nossos
jovens”, complementa. “Uma cidade
desenvolvida dá condições para que
as pessoas empreendam, gerem em-
prego e renda”, conclui.

Marcos Quadros (PSDB) aprovei-
tou para enaltecer que o plano de
governo que alinha a atual gestão está
90% concluído. Sobre isso, ele cita a
reabertura da Unidade de Saúde do
Bairro Canabarro no período noturno,
e as rótulas fechadas, que estão em
fase de conclusão. “Nossa cidade cres-
ceu e temos a segunda maior frota do
Vale do Taquari, e isso estava gerando
dificuldades de tráfego nas nossas
vias e ceifando vidas”, complementa.

Ainda sobre as conquistas, ele re-
toma a compra de mil vagas em esco-
las de educação infantil. “Esse projeto
coloca na mesa de mil famílias do
município, qualidade na alimentação,
qualidade na vida das pessoas, maior
conforto para as famílias”, celebrou.
Após, enalteceu a revitalização da Rua
Capitão Schneider, as câmeras de
videomonitoramento, as duas creches
novas e a ligação entre a Avenida Um
Leste e a Vila Esperança.

O vereador Diego Tenn Pass (PDT)
usou a tribuna para trazer o número
de Cargos em Comissão (CC’s) da atual
gestão. “Existem classes de CC, do CC1
até o CC9. Quanto maior o número do
CC, maior o salário”, explica ele. “Va-
mos fazer o cálculo por baixo. Se todos
recebessem o salário de CC1, conside-
rando 30 cargos mais ou menos nestes
três anos e meio, no mínimo, R$ 2,2
milhões estariam nos cofres públicos
pra fazer pavimentação, educação,
saúde”, explanou ele.

Aline Röhrig Kohl (Cidadania) citou
que os vereadores são os mais cobra-
dos pelos munícipes pelos problemas,
mas quem pode resolver é o Executivo.
“Nossa lei orgânica é muito clara sobre
a função do vereador, e a mais impor-

tante é a fiscalização da administração
financeira e orçamentária do municí-
pio”, explica. Ela ainda citou que dia 12
de agosto é a data em que se celebra o
Dia Internacional da Juventude, e pede
que os jovens “participem da política,
dos espaços do executivo, porque é
importante a inquietação e o não con-
formismo dos jovens”.

O vereador Pedro Hartmann (MDB)
também citou datas comemorativas,
como o dia dos pais, do estudante e do
colono e motorista. “Como represen-
tantes políticos, não estamos aqui para
nos apresentar, mas aos anseios e
vontades da população. Ao entrar o
período eleitoral, peço que todos nos
tenhamos respeito um com os outros,
e colocamos acima das vontades pes-
soais, a vontade da população”, finaliza.

Cleudori Paniz (PSD) reflete que
nos três anos e meio de vereador tem
orgulho de ter defendido boas pautas,
principalmente sobre a educação in-
fantil e projetos como o Avançar Cida-
des. “Olhando para esse governo que
fez muitas promessas, dá credibilida-
de de acreditar no que se fala”, coloca
ele. “Acho que o maior projeto social
da história de Teutônia é esse projeto
da Educação Infantil para o nosso
município”, cita ele, sobre a compra
de mil vagas.

O vereador Délcio José Barbosa
(Cidadania) retomou falas do vereador
Claudiomir de Souza (PSL) sobre injus-
tiça, “que o Juliano teria sido injustiça-
do. Eu acho que não”, opina Barbosa.
“Quando teve a CP do Juliano, todos os
vereadores votaram para investigar, e
ele teve a oportunidade de provar que
ele não tinha nada a ver, não passou de
um engano. Se ele foi injustiçado, não
foi pelos vereadores da oposição, por-
que os vereadores da oposição votaram

a favor de investigar tanto a CP do Jô,
prefeito, como a CP do Juliano”, explica.

Sobre injustiça como ex-prefeito
Silvério Luersen, ele comenta que
Silvério teve suas contas reprovadas
pelo Tribunal de Contas. “Na época, tu
votou a favor para ‘liberar’, ou seja,
aprovou as contas do prefeito Silvério
que foram reprovadas pelo Tribunal
de Contas. E as contas do prefeito
Renato Altmann vieram aprovadas
pelo Tribunal de Contas, e o senhor
votou contra. Então, isso eu chamo de
incoerência”, finaliza.

Hélio Brandão da Silva (PTB) re-
lembrou o tempo em que esteve à
frente da Secretaria da Saúde. Ele des-
taca que o motivo de ter ido para a
Secretaria foi a saída do então secretá-
rio durante a Operação Schmutzige
Hände (Mãos Sujas, traduzido do ale-
mão). Sobre a pasta, ele lamentou que
a estrutura do Pronto Atendimento de
Canabarro não esteja em funciona-
mento. “Tem o atendimento avançado,
mas não temos mais o pronto atendi-
mento, que era um mini hospital. A
estrutura do pronto atendimento, on-
de as pessoas ficavam acamadas, em
observação, tomando soro, está fecha-
da”, comenta. Sobre isso, o vereador
Marcos Quadros complementou que
foi especificada a questão de não ser
pronto atendimento devido à pande-
mia, “é sim, unidade de saúde para
atendimento que não é urgência e
emergência”.

Claudiomir de Souza (PSL) trouxe
à tribuna o papel das igrejas dentro
da cidade, principalmente durante a
pandemia, quando à depressão, pro-
blemas como o divórcio tem aumen-
tado. “Eu, como pastor, acompanho de
perto. É uma demanda muito grande
de pedidos de ajuda com relação a
estrutura familiar”, explica.

CARGOS EM
COMISSÃO (CC’S)

INJUSTIÇA?

TEUTÔNIA          NO LEGISLATIVO

Município teve última
sessão transmitida ao vivo

APONTAMENTOS
SOBRE A ATUAL GESTÃO

EMENDAS PARA TEUTÔNIA

NA SAÚDE

Sessão foi a última a ser reproduzida ao vivo nas redes sociais

PAULO SÉRGIO ROSA / DIVULGAÇÃO
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REGIÃO          COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Campanha Máscara Roxa é lançada
oficialmente no Vale do Taquari

LUCIANA BRUNE

O  Comitê Gaúcho ElesPorE-
las, da ONU Mulheres, atra-
vés da liderança do
deputado estadual Edegar

Pretto (PT), coordenador do Comitê,
realizou o lançamento regional da
Campanha Máscara Roxa, no Vale do
Taquari, em evento virtual realizado
na manhã desta sexta-feira (14/08),
através do aplicativo Zoom. A campa-
nha foi lançada durante a pandemia
no Estado e possibilita às mulheres
fazerem denúncias de violência do-
méstica em farmácias participantes,
solicitando uma máscara roxa.

Os lançamentos regionais estão
sendo realizados para impulsionar a
campanha e divulgar a iniciativa, já
que os índices de violência contra a
mulher subiram, enquanto os demais

crimes diminuíram neste período.
Com este lançamento, que contem-
plou os 35 municípios da região, um
total de 435 municípios já foram en-
volvidos nos lançamentos. Faltam 5
regiões, para totalizar, até o final de
agosto, os 497 municípios do Estado.

O evento de ontem teve a coorde-
nação do deputado, juntamente com
Karen Lose, coordenadora e articula-
dora do Comitê, e contou com a parti-
cipação de representantes de órgãos
de segurança, Poder Judiciário, enti-
dades e órgãos engajados na causa,
Rede de Enfrentamento, farmácias,
lideranças locais, além de represen-
tantes dos municípios e imprensa,
totalizando em torno de 80 pessoas.

O deputado lembrou dos objetivos
da campanha e ressaltou que as far-
mácias estão identificadas com o selo

da campanha, colaboradores recebe-
ram orientação e a Polícia Civil dispo-
nibilizou whats 24h para dar suporte
ao movimento. Pediu a todos que
divulguem para que mais farmácias
sejam sensibilizadas e apoiem a causa.
“Quanto mais portas abertas, mais
mulheres amparadas e mais agresso-
res acuados”, afirmou.

OBJETIVOS E IMPACTOS DA PROPOSTA

A primeira fala foi do Judiciário,
através da juíza Gioconda Fianco Pitt,
que enfatizou que os lançamentos
regionais vão contribuir com o êxito
da campanha. Ressaltou que se trata
de um importante canal de denúncia
e que o Judiciário está contribuindo.
Enfatizou a importância de tantas
entidades e órgãos engajados e com-
prometidos com esta causa, que afir-
ma, é de saúde pública.

O Ministério Público participou
através da promotora Ana Emília Vila-
nova, de Lajeado, que tem atuação
direta no atendimento da Violência
Doméstica. “A campanha veio ao en-
contro de tudo que já pensávamos, da
grande preocupação que surgiu com a
pandemia. O Ministério Público é par-
ceiro para agregar”, enfatizando que a
campanha deve ser mantida pós-pan-
demia, apenas mudando a senha de
socorro. A promotora enfatizou que
ainda existe muito machismo e que
uma mudança cultural leva anos.

Márcia Cunha de Sá representou a
Defensoria Pública e lembrou os di-
versos tipos de violência, não apenas
física, mas psicológica, que aumentou
muito durante a pandemia, além da
sexual, patrimonial, entre outras. Ex-
plicou que a Defensoria Pública Esta-
dual tem a missão de assistir
juridicamente, de forma integral e
gratuita, as mulheres vítimas da vio-
lência, em todas as etapas, não apenas
na denúncia, mas também nos desdo-
bramentos, como divórcios, guarda de
filhos, etc.

A delegada Márcia Bernini falou
em nome da Polícia Civil e disse que
o engajamento da sociedade é que
fará toda diferença. Elogiou o envolvi-
mento dos homens nesta campanha.

“A lei que protege a mulher não é
contra os homens. Precisamos levar
informação aos homens”, explicou.

O major Fábio Kuhn falou pela
Brigada Militar, relatando como a
instituição atua, amparando as mulhe-
res e colocando o 190 à disposição.
Ressaltou que é importante ver tantas
pessoas acreditando na causa e se
doando por ela.

Aline Magerl, de Encantando, falou
em nome das farmácias, dizendo que
o papel vai além do acolhimento du-
rante a pandemia, mas na atuação
para minimizar os problemas com a
violência contra mulheres, uma causa
social das comunidades em que as
farmácias estão inseridas.

O presidente da Amvat, Celso Ka-
plan, elogiou a iniciativa e colocou a
entidade à disposição para auxiliar na
mobilização: “vamos fazer o possível
para que o Vale seja exemplo na cam-
panha”. Kaplan também emocionou
os participantes a partir do seu relato,
em que compartilhou suas lembran-
ças, enquanto filho que sente os im-
pactos da violência doméstica,
relatando que sua mãe sofreu com a
violência 18 anos atrás e que a situa-
ção foi resolvida com apoio de famili-
ares e amigos. Enfatizou que na época
não existia este suporte e rede de
apoio.

Elisângela Teixeira, assistente téc-
nica social da Emater, entidade que já
faz parte do movimento Heforshe,
relatou o trabalho que a instituição
realiza junto às mulheres do campo.
“A Emater tem muito a contribuir
porque, muitas vezes, a violência é
mais grave na área rural, em que
mulheres ficam isoladas, muitas não
têm independência financeira e ficam

sem acesso aos serviços de apoio”,
relatou.

O vereador de Encantado, Luciano
Moresco, parabenizou a todos que
participam ativamente desta luta na
assistência às mulheres, também pela
proposta de trabalhar com os agres-
sores e apresentou a sugestão de
pensar de forma coletiva algum meio
de atuar mais forte na prevenção,
agindo com as crianças, o que acredita
que poderia representar uma queda
importante nos índices futuros.

Representando o curso de Direito
da Univates e o Projeto de Extensão
Maria da Penha, Elisabete Müller en-
fatizou que se busca a equidade, que
mudará a sociedade para melhor.

A coordenadora do setor de Assis-
tência Social da Diocese de Santa Cruz,
Dianefer Schwendler, disse que no
momento temos um vírus e duas guer-
ras, há que muitas mulheres estão
enfrentando a violência em casa. Ela
trouxe números da Procergs, que
apontam para 53 mulheres assassina-
das no primeiro semestre deste ano
no Estado e mais 180 tentativas de
feminicídio registradas. “Nada justifi-
ca perder uma vida”, afirmou.

Vanderleia Nicolini, da direção do
Movimento de Pequenos Agricultores,
encerrou as falas dizendo que muitas
mulheres do campo sofrem com a
violência e por vezes escondem isso
por medo ou porque não sabem como
se libertar. Compartilhou que muitas
veem nos técnicos que visitam as
propriedades um refúgio para o desa-
bafo e denúncias.

O lançamento encerrou com a de-
clamação de uma poesia sobre a te-
mática, apresentada pelo poeta
Severiano Telles.

Dos 35 municípios do Vale do
Taquari, 23 já possuem Farmácias
Amigas das Mulheres:
- Arroio do Meio: Rede Vida /
Farmácias ESF / Tchê Farmácias
- Arvorezinha: Rede Vida / Agafarma
- Bom Retiro do Sul: Farmácias
Associadas
- Colinas: Rede Vida
- Encantado: Farmácias Associadas /
Rede Vida / Tchê Farmácias / Preço
Mais Popular
- Estrela: Farmácias Associadas /
Rede Vida / Asterfarma / Farmácia
Estrela / São João / Tchê Farmácias
- Fazenda Vilanova: Rede Vida
- Forquetinha: Rede Vida
- Imigrante: Rede Vida
- Lajeado: Farmácias Associadas /
Rede Vida / Farmácias Vigore /
Agafarma / Preço Mais Popular /
Asterfarma
- Marques de Souza: Farmácias
Associadas
- Muçum: Rede Vida
- Nova Bréscia: Farmácia e Cia
- Paverama: Farmácias Associadas
- Poço das Antas: Rede Vida
- Pouso Novo: Farmácias Associadas
- Progresso: Rede Vida
- Roca Sales: Farmácias Associadas /
Tchê Farmácias
- Santa Clara do Sul: Farmácias
Associadas / Rede Vida
- Tabaí: Rede Vida
- Taquari: Farmácias Associadas /
Rede Vida
- Teutônia: Farmácias Associadas /
Rede Vida / Laboratório Pinheiro /
Agafarma
- Westfália: Rede Vida

EDGAR PRETTO

IMAGENS: REPRODUÇÃO
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GARIBALDI          TECNOLOGIA

Instalação de fibra ótica em fase
final nas comunidades rurais

A Diretoria da Escola de Educação Infantil Azaléia
bem como sua Associação Mantenedora, situada no
Bairro Teutônia, município de Teutônia/RS, convocam
os Srs. Pais e comunidade para ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, com o objetivo da prestação de contas,
relatório de atividades em geral e eleição dos novos
membros das duas equipes. Em decorrência da pan-
demia do CoronaVírus, dos decretos que proíbem
aglomerações de pessoas, a entidade buscou alterna-
tivas legais para efetivar a Assembléia, anteriormente
agendada para o dia vinte e três de junho do decorrente
ano. Assim, baseados no parecer jurídico expomos: ‘‘A
Lei Federal nº 14.010/2020 estabelece a possibilidade
de reuniões virtuais especificamente para esta finalida-
de. Consta no art. 5º: A Assembléia, inclusive para fins
do art. 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020,
poderá ser realizada por meios eletrônicos, indepen-
dente de previsão nos atos constitutivos da pessoa
jurídica. Parágrafo único: A manifestação dos partici-
pantes poderá ocorrer por quaisquer meios eletrônicos,
indicados pelo administrador, que assegure a identifi-
cação dos participantes e a segurança do voto, e
produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura
presencial. ’’ Baseado no acima exposto, convocamos
pais, funcionários e membros da comunidade em geral
para a votação que se realizará no dia 25 de agosto
de 2020, terça-feira, das 08h às 22h, através de
formulário online que será encaminhado e disponibili-
zado pelo WhatsApp.

Estão abertas as inscrições para novas chapas no
período de: 15/08 à 24/08/2020 na Secretaria da
Escola Azaléia.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AZALÉIA
(DIRETORIA/ASSOCIAÇÃO)

1ª e 2ª Convocação

Teutônia/RS, 11 de agosto de 2020
Mara Betina Landmeier Schaeffer

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Marlene Kuntz, Escrevente Autorizada do
Registro Civil de Pessoas Naturais de Teutô-
nia/RS, situado na Rua 3 de Outubro, 404 - sala
106, Teutônia/RS.  Faz saber que pretendem se
casar:

Edital número 3560 - GABRIEL LUIZ
SPESSATTO, residente a Rua Maurício Cardoso,
Teutônia-RS, filho de Edemar Luiz Spessatto e
Marli Teresinha Gottardi Spessatto e NATALIA
DE OLIVEIRA MARTINS,residente a Rua Albino
Schneider, Teutônia-RS, filha de Almiro de Souza
Martins e Loraci Maria de Oliveira Martins.

Edital número 3561 - VALDIR MIGUEL
THEISEN, residente a Rua 76, Teutônia-RS, filho
de Ceno José Theisen e Ursula Clara Theisen e
NELCI ANTUNES,residente a Rua 76, Teutônia-
RS, filha de Natálio Antunes e Mariana de Queiróz
Antunes.

Edital número 3562 - GABRIEL BATISTUTA
FORTES, residente a Rua Raimundo Ballus,
Teutônia-RS, filho de Valter Chaves Fortes e
Rozeli dos Santos Pedroso e KATIELLY MAIARA
DOS SANTOS,residente a Rua Adolfo Henrique
Lindemann, Teutônia-RS, filha de Gabriel Antonio
dos Santos e Roseli dos Santos.

Edital número 3563 - GLAUCO FREDERICO
BRUNE, residente a Rua Waldemar Dahmer,
Teutônia-RS, filho de Clóvis Brune e Rosicler
Brune e TÁBATA KLEIN,residente a Rua Walde-
mar Dahmer, Teutônia-RS, filha de Odorigo Klein
e Suzani Klein.

Se alguém souber de algum impedimento
oponha-o na forma da Lei.

EDITAIS DE CASAMENTO

Teutônia/RS, 14 de agosto de 2020.
MARLENE KUNTZ

Escrevente Autorizada

DA REDAÇÃO

A  internet é, cada dia
mais, elemento essen-
cial no dia a dia. E é
também uma necessi-

dade nas áreas rurais. Pensando
nisso, a Prefeitura de Garibaldi
está expandindo a rede de fibra
ótica a todas as comunidades do
interior, o que permitirá um me-
lhor sinal de internet, telefone e
televisão a seus usuários.

O Programa “Garibaldi Digital
Rural”, conforme Lei Municipal nº
5.248/2019, feito através da Secre-
taria Municipal de Agricultura e
Pecuária, tem como objetivo pro-
mover a inclusão digital e conectar
as propriedades e agricultores à

internet para conhecimento de
tecnologias, comunicação e para
estudos em geral.

A instalação da rede primária
está na fase final nas comunida-
des de Linha Camargo, São Pan-
taleão, São Gotardo, Marcorama,
Linha Araújo e Souza, São Mi-
guel, São José de Costa Real,
Presidente Soares, Santo Alexan-
dre, Linha Anunciata e São Jorge.
As próximas comunidades bene-
ficiadas serão São Roque Figuei-
ra de Melo e São Gabriel.

O secretário municipal de
Agricultura e Pecuária, Alexan-
dre Steffenon, explica que a ex-
tensão a cada propriedade será
feita conforme a demanda. Até o

fim do ano, 100% da área rural
do município terá acesso à inter-
net, em um investimento de R$
500 mil. “Mais do que nunca os
produtores rurais precisam ter
acesso aos meios digitais para
conquistar novos consumidores
e manterem seus negócios com-
petitivos”, afirma o secretário.

A melhoria ainda permitirá
que os produtores rurais possam
emitir a Nota Fiscal Eletrônica,
que será obrigatória a partir de
2021. A fibra ótica é um meio
tecnológico com maior capacida-
de de entrega de velocidade e
volume de dados, além de se
expandir facilmente e não ser
suscetível a variações climáticas.

 Até o fim do ano, 100% da área rural
 do município terá acesso à internet

ANA BIONDO / DIVULGAÇÃO

O Município de Teutônia comunica que efetu-
ará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico,
tipo menor preço por item, para aquisição de
botijão com gás GLP (carga) e de cascos de
botijão sem gás. A data para encerramento das
propostas e início de lances será 27/08/2020, às
8h e 30min. O edital encontra-se disponível no
site www.portaldecompraspublicas.com.br . Infor-
mações adicionais poderão ser obtidas junto ao
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, pelo
telefone (51) 3762-7747 e ainda pelo e-mail
licita@teutonia.rs.gov.br .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEUTÔNIA

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 031/2020 - SRP

Teutônia, 13 de agosto de 2020
Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal

O Município de Teutônia torna público que no
dia 1º de setembro de 2020, às 09 horas, na sala
26, serão recebidos e abertos os envelopes de
documentação e propostas, em atenção ao Edital
de Tomada de Preços nº 07-02/2020, que tem por
objeto a construção de ponte na Rua Pastor
Werner Wahlhauser, Bairro Teutônia, município
de Teutônia/RS, incluindo material. O edital en-
contra-se disponível no site www.teutonia.rs.gov.-
br Maiores informações poderão ser obtidas junto
ao Setor de Licitações da Prefeitura, pelo telefone
(51) 3762-7747 e ainda pelo e-mail licita@teuto-
nia.rs.gov.br .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEUTÔNIA

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07-02/2020

Teutônia, 13 de agosto de 2020
Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal
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em um
único lugar

Baixe e acesse a FP Digital

Bem-vindo ao App do
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1 Acesse a loja de aplicativos
do seu celular
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3 Faça o download
Instalar
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Principais notícias
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Rádio Popular
ao vivo

Folha Popular
Digital

Contato direto com o
estúdio e a recepção

FABIANO
VEÍCULOS

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

VW
GOL G4 1.0 2P AR COND FLEX-2006-VERMELHO R$ 14.900,00
GOL G3 1.0 8v 4P AR COND GAS-2004-BRANCO R$14.900,00
PARATI G3 2.0 8V CROSSOWER REBAIXADA GAS-2005-PRATA R$19.900,00
PARATI CL 1.6 AP 2P COMPLETA GAS-1997-VERDE REPASSE R$7.900,00
Polo Classic 1.8 4p COMPLETO GAS-2000-BRANCO REPASSE R$5.900,00

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
CELTA 1.0 2P VE,AR,LDT GAS-2006-BRANCO R$12.900,00
VECTRA GLS 2.0 8V COMPLETO GAS-1998-AZUL R$13.900,00
S10 2.2  P—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 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
ECOSPORT XLS 1.6 COMPLETA GAS-2005-PRATA R$23.900,00
FIESTA GL 1.0 4P ZETEC GAS-2003-BRANCO R$11.900,00

OUTROS
COROLLA  XEI 1.8 MANUAL GAS- 2001-PRATA R$ 16.900,00
COROLLA XEI 1.8  MANUAL GNV-2001-MARRON R$17.900,00
PEUGEOT 207 XR 1.4 4P COMPLETO GAS-2009-PRETO R$19.900,00
PEUGEOT 307 HATCH 2.0 RALLY AUTOMÁTICO GAS-2005-AZUL R$18.900,00
PEUGEOT 307 HATCH 1.6 SOLEI MANUAL GAS-2004-PRETO R$16.900,00
PEUGEOT 408 SEDAN 2.0 AUTOMÁTICO FLEX-2014-CINZA R$36.900,00
MEGANE SEDAN 2.0 MANUAL DYNAMIQUE GAS-2008-PRATA R$23.900,00
CARRETÃO ABERTO 2,60m X 1,50m 2006 R$ 3.500,00

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 gêneros alimentícios
para alimentação escolar. A data de encerramen-
to das propostas e início dos lances será
27/08/2020, às 9h, exclusivamente no site www.-
portaldecompraspublicas.com.br, em que se en-
contra disponível o Edital. Maiores informações
poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras
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 14/2020
 REGISTRO DE PREÇOS

Westfália, 13 de agosto de 2020
Evanete Inez Horst Grave

Prefeita em exercício

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 larvicida biológico. A
data de encerramento das propostas e início dos
lances será 28/08/2020, às 9h, exclusivamente
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 15/2020
 REGISTRO DE PREÇOS

Westfália, 13 de agosto de 2020
Evanete Inez Horst Grave

Prefeita em exercício
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IMIGRANTE          ORIENTAÇÕES DE QUEM CONHECE

Diversificar propriedades
com hortas orgânicas

rosane@certelnet.com.br

Nossa chance nesse mundo
"A mudança não acontecerá se esperarmos

por outra pessoa ou se esperarmos por algum
outro momento. Nós somos as pessoas pelas
quais esperávamos. Nós somos a mudança que
buscamos." Barack Obama

Titubeamos em vários momentos da vida,
onde ao tomarmos conhecimento de uma opor-
tunidade direcionada a nós individualmente,
após passada a emoção da chance, vacilamos
diante da irresolução e a deixamos passar.

O tempo voa e quantas chances de mudan-
ças possivelmente positivas perdemos, quantos
“bah tchê, se eu tivesse...” já pronunciamos em
tom de arrependimento!

Uma das principais qualidades de um em-
preendedor é perceber as chances que o mer-
cado oferece e querer aproveitá-las, sabendo
que nem sempre dará certo.

Uma história interessante circula pelas re-
des sociais e explica o entendimento do que é
uma oportunidade de negócios. Uma empresa
de sandálias envia dois vendedores para uma
determinada região africana, de olho no mer-
cado local. Os sócios querem descobrir se vale
a pena investir por lá. Os relatórios da visita
dos profissionais sobre as chances do negócio
no local são absolutamente antagônicos: o pri-
meiro diz que a ideia é péssima, porque ali to-
dos andam descalços, portanto as vendas se-
rão um fracasso total. O segundo vendedor,
por sua vez, defende veementemente a entra-
da no mercado local, justamente porque nin-
guém utiliza sandálias por lá. Fonte: Gerando
Empreendedores

A ideia de criar um novo negócio, aprovei-
tando uma chance, é a crença que o empreen-
dedor nunca deve abandonar, mesmo que pos-
sa não dar certo de primeira. John Rockenfel-
ler, magnata e considerado o homem mais rico
da história dos EUA, já dizia “não tenha medo
de desistir do que é bom para perseguir o que é
ótimo”.

A economia atual requer que sejamos resili-
entes, que reinventemos o mercado, principal-
mente de serviços, profundamente. Aos pou-
cos, as necessidades da população estarão se
alinhando ao novo, após pandemia. Seja esper-
to, identifique as chances e acredite em você.
Tente, participe online, renove, atualize, ofere-
ça, gere demanda.

Nossa chance nesse mundo é relativa ao
tempo de cada um, esse tempo passa, tudo pas-
sará. E qual legado deixaremos para os nossos
entes queridos?

“Tente não se tornar um homem de sucesso.
Em vez disso, torne-se um homem de valor”.
Albert Einstein

Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

FONTE: AI EMATER/RS-ASCAR

E m Imigrante, um trabalho
amplo de Segurança e
Soberania Alimentar bus-
ca estimular os agriculto-

res para a consolidação das hortas
domésticas e para a produção para
o autoconsumo. De acordo com a
extensionista da Emater/RS-Ascar
Cristiane Dexheimer, a ação visa a
diversificação das propriedades,
com o cultivo de alimentos com
redução de insumos químicos e
promoção de culturas adaptadas à
região. A agricultora Nadir Massot-
ti é um exemplo disso: com uma
produção sem agrotóxicos garante

alimentação saudável para a famí-
lia, com comercialização do exce-
dente em feiras locais.

Na propriedade em que mora
com o marido Altemir e com a filha
Nayani Silva, na localidade de Seca
Baixa, cultiva há quatro anos cenou-
ra, alface, alho, batata, rúcula, aipim
e banana, além de sementes crioulas
de pipoca e de alho, plantas medici-
nais e temperos, que tem também o
seu excedente vendido por meio de
mercados institucionais, como o Pro-
grama de Aquisição de Alimentos
(PAA) e o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). “Para
nós é motivo de orgulho trabalhar

com alimentos limpos, saudáveis,
seguros, que fazem com que não
sejamos tão dependentes do merca-
do e ainda nos geram renda”, ponde-
ra Nadir.

O trabalho de fomento visto em
Imigrante, com o apoio às famílias
em ação direta da Emater/RS-
Ascar nas propriedades, ou por
meio de eventos coletivos – em um
contexto sem pandemia –, como
encontros, palestras, seminários,
oficinas e dias de campo, é repetido
em diversos municípios da região
e conta com o apoio de prefeituras,
secretarias municipais e outras
entidades.

Emater/RS-Ascar estimula produtores para adotar hortas domésticas
“Como se faz uma horta?”. Foi

no mês de maio que um levanta-
mento feito pelo Google indicou
que a pergunta acima atingiu o seu
pico de popularidade, com o inte-
resse mantendo-se constante em
junho. A pandemia parece ter feito
as pessoas terem mais vontade de
se conectar com a terra, com os
hábitos simples, com os cultivos
mais saudáveis. “E isto dialoga de
forma direta com as ações de estí-
mulo a adoção de uma horta do-
méstica ou da produção para o
autoconsumo, que trabalhamos na
extensão rural com os agriculto-
res”, salienta o extensionista da
Emater/RS-Ascar, Lauro Bernardi.

Com o distanciamento social
provocado pela pandemia, a corre-
ria do dia a dia, o estresse e o consu-
mismo parecem ter dado lugar a um
novo propósito de vida. “E a horta
doméstica, uma tradição das famí-
lias rurais, readquire importância”,
reforça a extensionista Social da

Emater/RS-Ascar, Elizangela Teixei-
ra. Não por acaso, a Emater/RS-
Ascar oriente os produtores interes-
sados em implantar – ou melhorar
– esse tipo de espaço, em todas as
etapas: da escolha do local, passan-
do pela seleção e plantio das mudas,
até chegar ao manejo, a colheita, a
pós-colheita e a comercialização.

Instrumento de transformação
social, de manutenção da segurança
e da soberania alimentar e do bem-
estar e da qualidade de vida, a horta
doméstica também possibilita a
geração de renda para as famílias
de agricultores. “Ainda assim o que
está no centro desse debate é a
garantia da produção de alimentos
para o autoconsumo, o que garante
acesso alimentos básicos em quali-
dade, quantidade suficiente e de
modo permanente, o que contribui
para uma existência digna, em um
contexto de desenvolvimento inte-
gral do ser humano”, destaca Ber-
nardi, que enfatiza a autonomia das

famílias, que ficam menos depen-
dentes do mercado.

Para além dos aspectos mais
“sociais”, a horta surge naturalmen-
te como um indicativo de alteração
de hábitos, de economia, de susten-
tabilidade e de aumento de contato
com a natureza. “Além disso, a horta
doméstica pode ser encarada tam-
bém como um hobby, que nos dá
suporte para manter a saúde men-
tal, proporcionando bem-estar”,
destaca Elizangela. Lidar com terra,
com plantas, com flores é também
readequar o ambiente para que se
estabeleça uma reconexão com a
natureza e com as “boas energias”.
“Também vale para as pessoas da
cidade que queiram fazer este inves-
timento”, ressalta a extensionista.

A Emater/RS-Ascar atua por meio
de parceria com a Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural (Seapdr), do Governo do Esta-
do. Dúvidas podem ser tiradas nos
escritórios da Emater/RS-Ascar.

DIVULGAÇÃO

 Implantação de hortas
 domésticas recebe a

 orientação da Emater
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TEUTÔNIA          DIA Z

Lívia Teles recebe
aplicação do Zolgensma

98601-0567

Covid é menos grave
em quem se cuida

A cada dia que passa novas evidências cien-
tíficas são publicadas em relação ao benefício do
exercício físico, da alimentação e da manuten-
ção de peso mais baixo que podem contribuir
para que as pessoas que possam ser infectadas
pela Covid-19 tenham sintomas e evolução mais
leves do que obesos. Abaixo trago algumas des-
sas evidências para ajudar você a viver melhor
mesmo em tempos de pandemia.

Um estudo publicado por pesquisadores da
Universidade Estadual Paulista (UNESP) encon-
trou relação entre o hormônio liberado durante
o exercício físico, a Irisina, e efeito modulador
de genes associados à maior replicação do vírus
dentro de células humanas. E tem mais: a irisina
teria triplicado a expressão do gene TRIB3, que
em idosos têm sua expressão diminuída, o que
poderia ser um fator que colaboraria para o
maior agravamento da doença em idosos. Ou se-
ja, além de ajudar no controle e perda de peso, o
exercício melhora consideravelmente sua res-
posta imune a nível celular.

No que vale à alimentação, manter um consu-
mo alto de fibras e alimentos de baixo índice glicê-
mico pode ser muito útil: pesquisadores chineses
observaram durante a pandemia que pacientes
internados com Covid-19 com glicose acima de
126mg/dL tiveram um risco de morte duas vezes
maior do que os pacientes com glicose abaixo de
110mg/dL. A glicose alta, mesmo em pacientes
não diabéticos, pode caracterizar um momento de
estresse corporal maior. Portanto, mudar o estilo
de vida pode ser o auxílio necessário para que,
mesmo infectado, seu corpo não sofra tanto.

Por fim, pesquisadores da Universidade
Johns Hopkins afirmaram em maio, num texto
publicado na revista Lancet, de que em países
onde a obesidade é maior, o número de mortos
jovens por Covid-19 aumenta. A obesidade tor-
na o indivíduo imunodeficiente, com uma res-
posta imunológica menos eficiente. Tanto
obesos como também diabéticos e hipertensos
têm uma quantidade maior de uma proteína que
o vírus usa como receptor: a enzima conversora
de angiotensina 2 (ECA2). Quanto mais dessa
proteína, maior o número de “portas” para o ví-
rus entrar nas células.

Podemos concluir até o momento que a pan-
demia reforça a importância de termos hábitos
saudáveis e manter o peso num padrão mais
baixo. O Brasil possui uma população de obesos,
hipertensos e diabéticos maior do que a China e
a Itália, por isso, precisamos prestar atenção
também nos jovens com esses problemas.

gabijacinutri@gmail.com

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PALOMA GRIESANG

A pós muita mobilização
e luta, o grande dia che-
gou. Nesta quinta-feira
(13/08), a pequena Lí-

via Teles recebeu a aplicação do
medicamento Zolgensma, nos Es-
tados Unidos. O dia foi chamado
de “Dia Z”. O remédio é conside-
rado o mais caro do mundo, mas
o tratamento mais eficaz contra
a Atrofia Muscular Espinhal
(AME). A família conseguiu reali-
zar a aplicação graças às diversas
mobilizações em Teutônia, região
e estado, que arrecadaram R$ 9
milhões. E também, com uma
ação judicial que definiu que o
governo federal pague o valor
faltante para quitar o tratamento.

O relato da aplicação foi publi-
cado pela família de Lívia nas
redes sociais. A publicação desta-
ca que a aplicação marca uma
nova fase para a família. Lívia
recebeu 55ml da medicação, o
que levou cerca de uma hora. Ela

ainda teve sangue coletado para
exames e para ficar guardado no
banco biológico para pesquisas
futuras. O procedimento foi bem
sucedido. Agora, a menina segue
em acompanhamento. Serão fei-
tos exames toda a semana para
ver se está tudo bem. “Nós conse-
guimos! Juntos”, diz a publicação.

A mãe de Lívia, Luana Teles,
também se pronunciou através
das redes sociais. “Não consegui
pensar em outra coisa se não no
quanto de amor a Lívia trouxe pra
esse mundo. Não só o amor incon-
dicional que sentimos por ela,
mas o amor sobre a empatia e
sobre a solidariedade. O poder
que esse sentimento tem sobre as
pessoas e as coisas”, declara.

A mãe contou ainda que quan-
do a infusão iniciou, a sala ficou
em silêncio. “Nada precisava ser
dito. As lágrimas rolaram e o
coração ficou em paz. O amor
move. É poderoso e transforma-
dor”, conta. Segundo ela, foi sur-

real e difícil de assimilar. “Mas
não há nada mais recompensador
do que lutar por algo que se acre-
dita e por quem mais se ama”,
avalia.

Por fim, ela ainda agradeceu a
todos que fizeram algo por Lívia.
“Minha eterna gratidão por essa
chance. Sei que os desafios ainda
são muitos, mas não há nada co-
mo receber uma dose de esperan-
ça para continuar a luta”, reforça.
De acordo com Luana, dia 13 de
agosto de 2020 foi o dia do renas-
cimento.

A campanha para arrecadar o
valor do Zolgensma para possibi-
litar o tratamento de Lívia iniciou
ano passado. A meta era arreca-
dar R$ 9 milhões. O valor foi
alcançado, porém, com a alta do
dólar, o montante tornou-se insu-
ficiente. Assim, através de uma
ação judicial, a família conseguiu
que a União custeasse o valor que
faltava, possibilitando o trata-
mento nos Estados Unidos.

Lívia recebeu a infusão de 55ml do medicamento
Mãe de Lívia, Luana Teles,
definiu o dia da aplicação
como dia do renascimento
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escritora.dara@gmail.com

Violência
Tinha 12 anos, estudava em uma esco-

la distante de casa. Era a única que possu-
ía um ensino qualificado, precisava ir a pé
todo dia, pois naquela época não haviam
ônibus escolares... Era uma luta para ter
um bom ensino!

Meus pais sempre ensinaram a me cui-
dar e eu me cuidava até que certo dia vol-
tando da escola um senhor me chamou e
disse que meu caderno tinha caído. Agra-
deci a ele por ter me avisado e segui meu
caminho.

Dias passaram-se até que encontrei o
mesmo senhor na volta para casa, ele quis
puxar conversa. Como menina educada o
cumprimentei e falei do tempo, mas a me-
dida que falávamos ele me puxou pelo ca-
belo e me arrastou até a casa no meio do
mato.

Gritei, esperneei, chorei, mas ninguém
ouvia, aquele monstro me batia e me es-
tuprava até eu desmaiar. Ao acordar já
era noite, não sei como cheguei em casa...

Meus pais ao me verem choraram e a
vizinhança foi à procura do estuprador,
mas na casa não havia mais ninguém, o
covarde fugira. Naquele dia perdera mi-
nha inocência e uma gravidez indesejada
começara. Meus pais me mandaram mo-
rar um tempo com minha tia até o bebê
nascer e quando a criança nascesse minha
tia o colocaria na roda dos enjeitados.

A criança nasceu, não sei se foi menina
ou menino, mas não tive nenhum apego
ao bebê, pois ele era fruto de uma violên-
cia.

Voltei para casa e terminei meus estu-
dos, meu pai me levava de carro todos os
dias para a escola, nunca ninguém des-
confiou que eu tivera um bebê.

Anos passaram-se e a cidade crescera,
meu pai era despachante e eu o ajudava
no escritório. Minhas irmãs e irmãos já
estavam casados. Somente eu não conse-
guia me relacionar com ninguém devido à
violência que sofrera na infância.

Até o dia que meu pai teve que contra-
tar alguém para trabalhar no escritório, o
moço de traços carregados pela vida, mas
com um olhar bondoso mexeu um pouco
com minha cabeça. Aos poucos trabalhan-
do juntos ele me conquistava, até que um
dia se declarou e disse que me amava.

Pouco tempo depois nossa família co-
memorava nosso casamento, tínhamos
seis anos de diferença, eu era mais velha,
mas para ele não importava.

O tempo foi passando e queríamos fi-
lhos, agora eu desejava um filho do ho-
mem que eu amava, mas não conseguia.
Fizemos testes para ver o que era e o tes-
te apontou que eu era mãe de meu mari-
do.

Ele mentira a idade e o destino cruel
nos unira.

Eu o amava como marido e agora co-
mo filho e por isso vivo nesse sanatório
até hoje.

Entre sonhos e ventos
Todos os dias ele acorda às 6 da manhã. Com gosto

de cabo de guarda-chuva na boca, não pensa que gosta-
ria de ter a opção de não levantar. Porque não tem. A
mulher continua a dormir encolhida, como se esquivas-
se de algo invisível.

Com a mão direita limpa o vapor no espelho redon-
do do banheiro. E vê. Os olhos meio enviesados dão a
ele um olhar de menino. O cabelo sempre curto, apara-
do, higienizado. Não consegue deixar de olhar para a
ponta dos próprios pés, pensando que talvez um dia
não os enxergue. Exatamente às 6h30 ele desce para a
cozinha e toma um café com leite, pão, geleia e mantei-
ga. Distraidamente pega uma fruta e coloca num saco
de papel. Confere a máscara de tecido, a face shield, lu-
vas e, por fim, a maleta. Abre a porta e sente nas nari-
nas o ar frio do inverno gaúcho. Coloca a máscara e,
lentamente, o carro desliza pela rua deserta. Essa ima-
gem o remete à live que assistira na noite anterior, an-
tes de cair ferrado no sono, de cansaço; desejando que
fosse sem sonhos, sem pesadelos, sem acordar antes
das 6. O músico encerrou a apresentação cantando
Tchau... "me despeço de todo mundo e deixo um pouco
de mim aí, me despeço de todo mundo e levo um pouco
de cada  um aqui", canta, espalmando a mão no peito.

Ah, se eu pudesse fazer isso, pensou. Ah, se tivesse a
opção de sair pelo mundo sem tanto peso, sem tanta
dor, sem tanta responsabilidade. Se pudesse voltar pra
casa dos pais, se pudesse voltar a ser criança.

.....
Todos os dias ela acorda às 5 horas. A água gelada

que sai da torneira a acorda, mesmo que seu corpo in-
sista em dizer que não, que não é hora. Prepara o café
preto, forte, adoçado. Coloca nas garrafas térmicas. Na
sacola, os tuperwares guardam os sonhos. Roupa pesa-
da, touca, luvas. E máscara. Pega a bicicleta e atravessa
o bairro para chegar ao hospital às 6. Não gosta do in-
verno, tudo é mais difícil. A água gela, a massa não cres-
ce, o café amorna. O dinheiro escasso, agora piorou
muito. Antes de sair, dá um beijo no filho, que enlaça os
braços em seu pescoço. Volta logo, mãe. Volto, filho.

.....
Nessa noite, ele não dormiu. O frio, o chão duro, a

noite escura, a solidão. Não sabe bem o porquê. Em
muitos momentos pensa ouvir a voz da mãe, dos ir-
mãos, que deixou no sul do estado. Mas sabe que não,
que é engano, que é loucura, que é apenas desejo. Há
dias vem tossindo, dor no corpo, cada vez mais fraco.
Quase não consegue fazer as artes equilibristas na sina-
leira, tem derrubado os malabares, feito a reverência,
passado o chapéu, mas as pessoas não abrem o vidro do
carro, o tempo passa muito rápido e ele volta à noite
para o seu canto, às vezes sem dinheiro para o café com
pão na padaria da esquina do hospital.

.....
- Bom dia, doutor - vai um cafezinho aí? Hoje tem so-

nhos. Quero sim, ele responde. Dá um ali para o amigo
também.

Nesse instante, uma lufada de vento derruba o cha-
péu do malabarista, arranca a máscara do médico e vira
a garrafa térmica da mulher, levando junto os sonhos
de cada um.

rafarockfarias@gmail.com

Incurável
Vivemos em um mundo doente
Onde as pessoas
Sorriem mais para selfies
Do que para a vida

Vivemos em um mundo doente
Onde para se ter paz
Fazer guerras
Se tornam a única saída

Vivemos em um mundo doente
Onde o respeito
Só se encontra no dicionário
E o amor
É uma simples palavra no vocabulário

Vivemos em um mundo doente
Onde a vida
Tem um alto preço
E as pessoas um baixo valor

Vivemos em um mundo doente
Onde as pessoas
São cheias de orgulho
E vazias de amor

Vivemos em um mundo doente
Onde a fé
Só se encontra no dicionário
E as igrejas
São apenas mais um produto monetário

O mundo está doente
E não há doente mais incurável
Do que aquele
Que não reconhece a própria doença

Como você cuida do seu coração?
Neste sábado (15/08) a pauta do Programa

Mais Elas é prevenção. A saúde volta à mesa de
debates, desta vez com foco na saúde do cora-
ção que, por consequência, tem relação direta
com toda saúde do indivíduo. Como?

Acompanhe o programa, participe e envie
suas dúvidas. Prevenção, consultas de rotina,
exames de acompanhamento, sinais e sintomas,
tratamentos… As dores emocionais afetam o co-
ração fisicamente?

O médico cardiologista dr. Guilherme Vogt,
do Centro Cardiológico de Teutônia, estará es-
clarecendo todas as dúvidas e falando sobre este
assunto tão importante, já que os problemas car-
díacos pegam tantas pessoas
de surpresa.

Acompanhe a partir das 13
horas na Popular FM, com a
parceria de lojas Casarão Ver-
de e da médica pneumolo-
gista dra. Bárbara Fontes
Macedo. Sintonize 96.9

Com participação do
Dr. Guilherme Vogt

luciana@popularnet.com.br
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TEUTÔNIA          HISTÓRIAS DE CAMPEÃO

Um título para “tirar a zica”
e outro de fazer chorar

ARQUIVO FP

Ouro Verde foi Campeão de Teutônia em 2014

Henrique Piedade (mas pode chamar de Kiki) tem seis títulos municipais,
mas dois são mais marcantes e têm uma história especial para contar

PALOMA GRIESANG

O  futebol amador do interior
do Rio Grande do Sul tem
na sua essência a relação
com as comunidades locais.

E para quem joga, proporcionar mo-
mentos marcantes de conquistas na
história de uma dessas comunidades
é especial. Henrique Piedade, mais
conhecido como Kiki, traz uma dessas
história na memória, com um de seus
títulos municipais marcantes. Trata-
se do título municipal de Teutônia
pelo Ouro Verde, do Bairro Alesgut,
em 2014. Foi o primeiro título muni-
cipal (e até hoje o único) conquistado
pelo clube. “É uma coisa especial para
aquela comunidade, que tanto luta e
que tanto precisava disso”, aponta.

Kiki avalia que o que motivou o
grupo a buscar aquele campeonato foi
a necessidade de dar um título para a
comunidade, e “tirar a zica”. Isso por-
que a equipe chegava com bases for-
tes, mas ainda não havia conquistado

a taça. “Tirar a zica para o Ouro Verde
começar a ser visto como um grande
de Teutônia”, considera.

Além do título pelo Ouro Verde,
outro título marcado na memória de
Kiki é o de 2018, pelo Atlético Gaúcho
conquistado sobre o Juventude da
Frank. “Esse dois campeonatos que
fizeram diferença para mim”, pontua.

O título de 2018 ainda teve contor-
nos dramáticos. Segundo Kiki, foi uma
das poucas vezes que ele chorou por
causa do futebol. “Todo mundo sabe do
amor que eu tenho pela comunidade,
porque foi onde eu comecei. E eu vi
aquele título distante”, lembra. Isso
porque o Juventude venceu o primeiro
jogo, dentro do campo do Atlético, por
2 a 1. “Nosso time tinha que ir lá, vencer
eles, e vencer nos pênaltis. E o time
deles com muita qualidade”, destaca.
Mas, a união da equipe do Loteamento
8 não foi abalada. Em uma das jantas,
colocaram que iam conquistar o título
e dali veio a motivação. No segundo

jogo, a equipe conseguiu a vitória no
jogo e nos pênaltis e o troféu. “E foi uma
coisa espetacular. Inacreditável, de cho-
rar”, avalia. E o choro veio, justamente
pela conquista. “Parecia um peso muito
grande, um fardo. Porque queira ou não
queira, as pessoas vão focar em que
sabe que pode dar mais. E a gente
chegou tão perto, no jogo em casa, de
uma boa campanha, e tomar 2 a 1. E ter

que ir na casa dos caras reverter resul-
tado, com a torcida te cobrando. Aquilo
começou a me apertar e corroer, mas
deu tudo certo”, conta.

Estes são apenas dois títulos, dos
seis que Kiki tem nos campeonatos de
Teutônia: 2007, pelo Esperança;
2012, pelo Atlético Gaúcho; 2013,
pelo Esperança; 2014, pelo Ouro Ver-
de; 2017 e 2018 pelo Atlético Gaúcho.

O título de 2018 pelo Atlético Gaúcho marcou Kiki pela dificuldade nas finais
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Bem-vindo ao App do
Grupo Popular

Baixe o aplicativo do
Grupo Popular e ouça essa e outras
entrevistas da série Histórias de
Campeão do Programa Bola na Trave,
da Popular FM.
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Entramos no “Túnel”
de número 696, aperta-
mos o botão retrocesso
para voltarmos ao ano de
2003 e relembrarmos um
pouco do “Bola na Trave,
programa especial em
decisão”. O programa de
esportes Bola na Trave é
tradicional na programa-
ção esportiva da Rádio
Popular FM desde aquele
ano de 2003, ainda nas
fases anteriores. Além do
debate entre a equipe da
Rádio, tem aqueles pro-

gramas especiais, princi-
palmente quando o as-
sunto é decisão.

Pois, na final do Cam-
peonato Regional do ano
de 2003, o Bola na Trave
foi diretamente da praça
esportiva do jogo. Veja na
foto de 2003 na praça es-
portiva do Esperança de
Languiru, que enfrentou o
Juventude de Vila Arlindo,
o Bola na Trave especial,
que depois se repetiu por
dois domingos em Venân-
cio Aires, no Estádio Ed-

mundo Feix. Na foto, da
esquerda para a direita
estão: RICARDO DREHER,
ÉDERSON DA ROCHA,
CRISTIANO SCHWARZ,
LUCAS BRUNE, RUDIMAR

THOMAS (eu) e SÍLVIO
BRUNE. Direto do Túnel
do Tempo há mais de 17
anos. Fique de olho, um
dia pode ser a sua foto a
surgir aqui no Túnel.

Rudimar Thomas
rudimarthomas@yahoo.com.br

BOLA NA TRAVE, programa especial em decisão

História do esporte
“o aniversário do Caçapa”

Nesta semana, o personagem é um ex-atle-
ta que atuou em diversas equipes no amador,
mas por mais tempo no Gaúcho de Teutônia.
Nesta última semana, ele que reside no Bairro
de Teutônia, completou mais uma passagem
de aniversário. Fiquei sabendo que alguém fez
uma entrega na casa dele, no dia do aniversá-
rio. Foram 30 litros de chope e 14 kg de carne
de cordeiro mamão. O padrinho que mandou o
presente é o Fritz Drebes, ex-goleiro do Imba-
tíveis e que atualmente reside e trabalha na
cidade do Alegrete.

O adeus do Cebolinha
O jogador Éverton se despediu do Grêmio para

atuar na Europa, mais precisamente no Benfica de
Portugal. Há 8 anos no tricolor gaúcho, o jogador se
emocionou ao se manifestar nas redes sociais e até
em entrevista dizendo: "Não nasci gremista, mas
aprendi a gostar e ser gremista. Cheguei aqui menino
e saio como pai de família. Sou muito grato por tudo
que o clube me proporcionou". Éverton esteve em
Porto Alegre por mais de 8 anos, sendo que atuou em
273 jogos, marcou 70 gols e conquistou seis títulos, o
mais importante foi em 2017, o da Libertadores da
América. Éverton se tornou um dos principais joga-
dores do Grêmio, sendo idolatrado pelos torcedores,
e principalmente pelas crianças, em função de seu
carisma e pelo seu carinhoso apelido, "Cebolinha".

Sem pulo
1) THACIANO meteu aquela "bucha" no

empate do Grêmio diante o Ceará, jogo válido
pela segunda rodada do Brasileirão. 2) O Inter
traz o jovem zagueiro Lucas Ribeiro, de 21
anos, se antecipando à venda do atual zaguei-
ro titular Bruno Fuchs. 3) Meia ROBINHO, ex-
Cruzeiro, é novo reforço do Grêmio para o
Brasileirão. 4) EDENILSON meteu aquela "ca-
cha" de cavadinha na segunda vitória do Inter
no Campeonato Brasileiro. 5)
VIDEOCONFERÊNCIA é a maneira que os pro-
fessores da AERC Juventus de Teutônia man-
têm contato com seus alunos integrantes, três
vezes por semana. 6) "CARACA" a boleirada
não aguenta mais, é muito tempo sem dar um
tapa na "nega". E sem falar nas "loiras" e na
"resenha". 7) FLAMENGO, último campeão
Brasileiro, perdeu as duas primeiras partidas
na competição e está na lanterna. 8) O árbitro
RUGGERI FONTOURA de Canoas nos dá o pri-
vilégio de acompanhar a nossa Sem Pulo de
número 1.106.

Comentários
Sobre a última matéria do Túnel do Tempo sobre

o Adelmo do Couto e o Pelezinho Menezes:
1) Referindo-me à matéria do Adelmo do Couto,

quando ele apitava e os jogadores vinham pra cima
com muita conversa, ele colocava a mão aberta na sua
própria boca, querendo dizer ao atleta que era "muito
papo". (Marquinhos Goldmeier-Teutônia-RS). 2) Ba-
h...duas lendas, o Pelezinho foi roupeiro do Estrela F.C.
quando iniciei minha carreira, me divertia muito com
ele nas segundas-feiras, ouvindo ele contar as histó-
rias na arbitragem do amador. "Olha o Moio"… kkkkk
ele vai entender. (Ivanzinho dos Santos-Portão-RS).

Sobre a matéria do Neguinho Mael e o cantinho
das coquistas:

3) Bah Rudimar, tu é o cara. És muito respeitado
no meio esportivo. Ficou muito show a matéria. Es-
tou muito feliz, muito obrigado de coração pela pu-
blicação. Sem palavras. Abraços e muita saúde. Fica
com Deus. (Neguinho Mael-Estrela-RS).

Atitude emocionante
Imagina a dificuldade de adquirir aquela

moto que você sonhou em comprar. Agora
você imagina ter a ingrata surpresa de ver,
em um piscar de olhos, ela de uma hora para
outra ser surrupiada. Você vai ao fundo do
poço de tristeza. E de repente, uma turma
vem até a sua casa e de surpresa te traz uma
outra moto. Foi o que aconteceu em Canabar-
ro, recentemente. A surpresa foi feita pela
maioria dos integrantes que atuam na equipe
do Bebe Tudo, equipe de futsal, que lidera-
ram uma ação para arrecadar grana e fazer a
surpresa ao amigo e colega de time. Veja na
foto o PIRULITO (Maicon Korte), atleta do
nosso amador, ao lado da moto recebida nu-
ma surpresa e ação conjunta que os seus ami-
gos da bola lhe fizeram recentemente.
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PARCERIA KIKI E ÍNDIO

Futebol também é parceria. E na trajetória
de Kiki, uma das mais presentes é a parceria
com Josimar da Rosa, o Índio. “Nossa amizade
vai além das quatro linhas, não por acaso que
somos compadres. É uma sintonia muito boa
que a gente tem, a gente se entende”, diz.

E a amizade fora do campo se reflete em
uma parceria bem sucedida dentro do campo.
“É que nem ele sempre fala: eu preciso que tu
corra, faça a jogada e eu faço a finalização. E eu
não tenho nem como discutir com ele. Essa
sintonia que faz nossa parceria ficar forte e as
coisas darem certo. Através de títulos e gols”,
explica.

Ele compara a sintonia que possui com Índio
com a sintonia entre duplas famosas do futebol:
Paulo Nunes e Jardel, Romário e Bebeto. “São
sintonias, e por isso as coisas acontecem dentro
de campo”, reforça.

KIKI PROFISSIONAL

Com títulos e gols pelo amador, Kiki teve
também uma passagem pelo futebol profissio-
nal. A trajetória começou em 2009. Após um
jogo da “seleção de Teutônia” contra o Lajea-
dense, em um amistoso de pré-temporada do
clube de Lajeado, Kiki e Índio foram levados
por Tadeu Xavier para o Glória de Vacaria. “Ali
começou minha caminhada. O Índio desistiu e
eu continuei, a caminhar nesse Brasilzão”,
conta. Ele ficou um ano no Glória, em 2010 foi
para o Farroupilha de Pelotas, em 2011 jogou
no Paraná pela segunda divisão, atuou ainda no
Cia Norte, também no Paraná, em 2011. Depois,
retornou ao Farroupilha. “O Brasil também me
queria, mas não fechou as propostas”, lembra.
Em 2012 ele ainda foi para a Tailândia e duas
semanas na Turquia. “Acordei um dia e prometi
que não queria mais jogar e voltei para casa. Ali
encerrou minha carreira curta”, destaca. Assim,
retornou a Teutônia e ao futebol amador.

Em 2017, Kiki também levantou o troféu
de campeão pelo Atlético Gaúcho
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LUCAS LEANDRO BRUNE

A s máquinas seguem roncan-
do na sede esportiva do
Grêmio Recreativo Cana-
barrense, no coração do

Bairro Canabarro – Teutônia. Após a
remoção do complexo das piscinas e
outras quadras, a área voltará a rece-
ber o campo de futebol, que viu tantas
glórias do tricolor até que em junho
de 1996 sediou seu último jogo oficial.
Recentemente, a diretoria regularizou
o salão social e agora mantém obras
constantes no campo. Surge a pergun-
ta: o Canabarrense voltará em breve
ao futebol amador?

Sem disputar uma partida oficial
desde junho de 2012 – foi vice-cam-
peão do Campeonato Municipal de
Teutônia – o Canabarrense está se
reestruturando. O terreno do campo
foi rebaixado e recebe a terraplena-
gem para nivelar. O presidente do
clube, Vanderlei Rogério Weiand “Pei-
xe”, acredita que nos próximos dias
será possível “começar a preparar a
terra para plantar grama”.

Ainda é cedo para falar em jogar
competição, mas o caminho está sen-
do construído. Um projeto foi dese-
nhado para abrigar pista de
caminhada, área infantil e o campo de

futebol. Tudo junto à sede social e
esportiva, com acesso pela Rua Dom
Pedro II. O Canabarrense foi campeão
municipal de Teutônia em 1992,

1996, 1997, 2004 e 2011. Tem o título
de Campeão Regional da Aslivata em
1997 e ainda faturou o Estadual de
Amadores LIGAFA em 2002.

TEUTÔNIA          FUTEBOL AMADOR

ESPORTES
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Será que o Canabarrense voltará em breve?

PALAVRA DO PADRE

Precisamos de homens
e mulheres com capacidade

de discernimento
para governar

LEIA MAIS          

R$ 799,00
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IMBATÍVEL 15 a 17
agosto

R$ 1.599,00

1.999,00

à vista

RECLINÁVEL

DESCONTO

R$200,00

RETRÁTIL

Canabarro

51 3762.7211
Languiru

51 3762.1001
Teutônia

51 3762.4048
Westfália

51 3762.4641
      lojascerteloficial

www.lojascertel.com.br

ESTOFADO 3
LUGARES ATLANTA
447335 | 449461
Parcela de R$ 79,90 |
Total a prazo (0+12)
R$ 958,80

ESTOFADO DUBLIN
449594 | 449595 | 449596
Parcela de R$ 159,90 |
Total a prazo (0+12)
R$ 1.918,80

MEDIDAS: A:98 X L: 200 X P94

DESCONTO

R$400,00

MEDIDAS: L: 230 X A: 103 X
P: 110 (FECHADO) 170 (ABERTO).

RECLINÁVEL R$200,00

RETRÁTIL

ESTOFADO 3

DESCONTO

R$400,00

LEIA MAIS          

PODER DAS PALAVRAS

Quanta diversão as
coisas tão simples

podem proporcionar

LEIA MAIS        

GENTE QUE ESCREVE

Uma lufada de
vento leva junto os
sonhos de cada um

Obras de terraplenagem no campo do Canabarrense
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ANO 35 | Nº 3.440 R$ 2,50

SÁBADO
15 DE AGOSTO DE 2020
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