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Município já 
tem dez casos

REABERTURA DO COMÉRCIO

EMPRESA DE GUAÍBA
É REFERÊNCIA NO RS
EM RESPIRADORES

NEGÓCIOSCORONAVÍRUS
NAS RUAS: Com abertura do comércio, o movimento  das ruas foi grande ao longo da semana. Filas nos bancos e agências lotéricas. Página 2

Nesta semana, Guaíba passou de quatro para dez casos de coronavírus. ]Cinco novos 
casos são de uma mesma família.  Página 2

Empresa  guaibense Medical Sul   atua na 
área de equipamentos médicos hospitalares.

 Em  função do novo coronavírus, a demanda 
mundial por esses  equipamentos crescerem de 
forma exponencial.

 Página 09
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Dia de sol, com nevoeiro ao 
amanhecer. As nuvens 
aumentam no decorrer da 
tarde.

Min 9   Max 22°

SÁB, 09 DE MAIO
Sol com algumas nuvens. 

Não chove

Min 11°    Max 24°

DOM, 10 DE MAIO
Sol com algumas nuvens.
 Não chove

Min 14°    Max 27°

FASES DA LUA
30 de Abril

 Lua Crescente
7 de Maio
 Lua Cheia
14 de Maio 

Lua Minguante
22 de MaioLua Nova

30 de Maio 
Lua Crescente

DO EDITOR  E LEITOR

A vida segue
Fotos Divulgação

 As dificuldades financeiras estão 
batendo na porta de muitos moradores 
da região. Comerciantes e trabalhadores 
vem sentindo os efeitos da pandemia que 
parece não dar trégua.

As ações de solidariedade amenizam 
o sofrimento de muitas famílias. Ações 
do Banco de Alimentos, do Governo 
do Estado que distribui cestas bási-
cas às famílias beneficiadas pelo Bolsa 
Família, doações de empresas e ações da 
Secretaria de Assistência Social ajudam 
neste momento tão complexo para todos. 
Falta uma linha de financiamento para 
as micro e pequenas empresas poderem 
enfrentar este momento. 

 O fim da crise depende da ação de 
todos. Quanto mais as pessoas ficarem 
em casa, principalmente dos que não 
precisam ir às ruas, ajudarão a evitar 
que medidas mais duras precisem ser 
adotadas na Região e mais cedo  seja en-
cerrado o isolamento social.

A SEMANA Radicalismos
Radicalismos esquerda ou direita  motivadas pro-

visãos fechadas de mundo, preocupam. Os extremos 
são males que a história provou e causaram  danos a 
humanidade. A história parece ciclítica. Repetem-se 
as doenças físicas e psíquicas. O ser humano ao invés 
de evoluir, parece regredir. O ódio que não faz bem e 
pode gerar consequências incontroláveis. Já dizia o ator 
e cineastra Charles Chaplin, “mais do que máquinas, 
precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, 
precisamos de afeição e doçura.” Divergências sempre 
teremos. Precisamos respeitar a visão de mundo de 
cada um, respeito é fundamental.

Expectativas
Leitores aguardam ansiosos pela pavimentação das 

ruas Pedras Brancas e ligação  da Nestor de Moura 
Jardim e Castelo Branco.  Prefeitura promete máqui-
na nas ruas em breve. Expectativas sobre a reabertura 
do hospital e da maternidade. Proposta era o primeiro 
semestre, em virtude da pandemia, Guaíba deverá ter 
que esperar mais tempo.

 Profissionais da cultura
pedem mais respeito
Momento complexo de quem vive da cultura. Músicos, 

artistas, cineastas, fotógrafos, escritores, entre outros,  não 
vem tendo atenção que merecem. A cultura tem um papel 
importante na sociedade. Diz a letra da música dos Titãs, “a 
gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e 
arte”. Nesta semana, um vereador de Guaíba foi duramente 
criticado nas redes sociais ao postar infeliz comentário, des-
valorizando a classe artística que depende de incentivos para 
sobreviver.  Em Guaíba, faz falta a efetivação do Fundo de 
Cultura para fomentar lançamento de livros,  espetáculos, 
exposições, produção de filmes, entre outros. Já se faz muito 
na cidade, muitas vezes sem apoio de órgãos públicos ou 
iniciativa privada, imaginem com  mais apoio e recursos? 
Turismo e cultura caminham juntos e fomentam a econo-
mia das cidades.  

 

Professora morre 
por causa 
do covid-19 
 No domingo, 03 de maio, faleceu a 
professora aposentada Gleci Dias 
Baum, 58 anos,de Cerro Grande do 
sul. A paciente estava internada na 
UTI do hospital da Ulbra, em Canoas, 
desde o dia 21 de março .   A Gleci foi 
professora da  escola Mem de Sá de 
Cerro Gerande do sul, dentro da 12ª 
CRE,   e assinou sua aposentadoria em 
dezembro/2019, após 30 longos anos 
de trabalho e não teve tempo de curtir.

Guaíba registra dez 
casos de coronavírus

Na  semana  da reabertura 
controlada do comércio, uso de 

máscaras obrigatório, muitas filas em 
bancos,lotéricas e lojas. 

Guaíba já registra agora dez casos de coronavírus. Segundo a 
prefeitura, cinco pacientes são da mesma família. Um  homem 
de 87 anos, que está internado no Hospital Conceição em Porto 
Alegre. Os familiares estão bem, isolados em casa, em Guaíba. Os 
cinco fizeram o teste, que deu resultado positivo. O homem segue 
hospitalizado e apresenta um quadro considerado bom. Um novo 
caso é de funcionária do mercado do Paulinho.

Eldorado do Sul já registrou três casos, um já curado.
No Brasil, a semana apresenta mais de 8 500 mortes,  com uma 

média diária de 600 vítimas por dia,  ficando entre os países com 
maior número de mortes,  superando a China, onde a pandemia 
começou. 

No RS, são mais de 2 100 casos e mais de 90 mortes.



COLUNA

Walter Galvani
Escritor e jornalista 

Integra a Academia Riograndense de 
Letras, autor de diversos livros e patrono 

das Feiras do Livro de Guaíba e Poa
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Religião

Dia das Mães sem a tradicional
Festa da Padroeira de Guaíba

Em virtude da pandemia do coronavírus, a Festa da 
Padroeira de Guaíba, Nossa Senhora do Livramento, foi 

suspensa. A festa ocorre tradicionalmente no Dia das 
Mães e é marcada pelos tradicionais  doces. Nesta sema-
na, as famílias foram convidadas a realizarem o terço em 

família. Neste domingo, 10, ás 10h, haverá missa que será 
transmitida pelas redes sociais.

    Enem 2020
 As inscrições para o Enem 2020 ocorrem  prevista 

para 11 a 22 de maio.  Fique atento no site
 https://enem.inep.gov.br/

DOAÇÃO: A constru-
tora Pinenge fez doação 
de 1000 máscaras de te-
cido para Prefeitura de 
Guaíba com objetivo de 
auxiliar na proteção da 
COVID-19.  A entre-
ga foi feita pelo diretor 
Marcos Pinheiro dire-
tamente ao Prefeito José 
Sperotto, com a pre-
sença do secretário de 
Saúde, Jocir Panazollo. 
Junto das máscaras, en-
tregaram também um 
flyer com informações 
de como utilizar e hi-
gienizar para ter sua 
eficiência aumentada.

ELDORADO: Desde 
terça, 5, todas as escolas da 
Rede Municipal de ensino 
de Eldorado do Sul, farão 
plantão, sempre nas terças e 
quintas das 9hs às 12hs para 
entregar as atividades para os 
alunos ou responsáveis. Esta 
medida está sendo tomada 
para que aqueles alunos que 
não tem acesso à internet 
participem das atividades 
que estão sendo desenvolvi-
das à distância pelas escolas. 
Os alunos que frequentam o 
EJA terão horário diferencia-
do, das 19hs às 20hs. 

  Conselho Tutelar 
 Diversas ações em conjunto com o Ministério Público 
estão trazendo melhorias para quem mais precisa. Nesta 
semana, a Prefeitura entregou um carro zero quilômetro 
para o Conselho Tutelar do Município. O veículo (Gol 
– R$ 44.900,00) é resultado de um Termo de 
Ajustamento de Conduta, que o Ministério Público 
aplicou a um comerciante por irregularidades. Com o 
acordo, o empresário teve a atividade regularizada e 
evitou a ação judicial, beneficiando os jovens de 
Guaíba.  

BARRA DO RIBEIRO: Militares do 1º Batalhão Ferroviário,  instalados em 
Barra do Ribeiro para os trabalhos de duplicação da BR 116, receberam nesta 
semana vacinação contra Gripe H1N1.  As equipes da Secretaria Municipal de 
Saúde foram  até o grupamento  para realizar a imunização.  

NA CÂMARA: Tramita na Câmara o polê-
mico projeto,  PL 019/2020, que altera a tabela do 
inciso I, do Art. 61, da Lei Municipal 2.734, de 
10 de maio de 2011,  que reestrutura o Plano de 
Carreira e de Remuneração do Magistério Público 
do Município.
SAÚDE: A Comissão de Saúde e Comissão de 
Finanças e Orçamento encaminham ao Prefeito 
Municipal uma solicitação de pagamento de insa-
lubridade em grau máximo, totalizando em 40%, 
para os servidores concursados, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, 
condutores de ambulâncias   e agentes de saúde, 
que se enquadram dentro das atividades relacio-
nadas ao COVID-19.
ARILENE: As  Contas da Gestão de 2019, na presidência 
do vereador Antonio Arilene Pereira (PTB),  foram aprova-
das  pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul.  Para Arilene, o resultado demonstra e enaltece a qua-
lidade da gestão do Poder Legislativo, com a excelência dos 
servidores e a boa utilização dos recursos e que foram legais, 
legítimos, econômicos e eficientes os atos de gestão realiza-
dos, levando em contas os diversos aspectos da gestão con-
tábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional.  

ABERTURA DO SINE: As 
Agências FGTAS/Sine reabrirão 
para atendimento ao público na   
segunda-feira, 11 de maio, das 
8h às 14h. Para evitar a grande 
concentração de pessoas e o conse-
quente  risco de contaminação pelo 
coronavírus, orienta-se  para que 
busque atendimento somente em 
caso de dificuldades nos canais vir-
tuais.  A prioridade será o serviço 
de encaminhamento do benefício 
do seguro-desemprego. O atendi-
mento será efetuado por meio de 
agendamento prévio por telefone 
985998653/34802711/34914327 
Será permitida a entrada e perma-
nência de público equivalente ao 
número de atendentes da FGTAS   
É obrigatório, o uso de máscara 
e a distância de, no mínimo, dois 
metros entre os trabalhadores que 
aguardam atendimento nas filas 
que se formarem eventualmente.

 GRACIAS,  AMERICA!
  De um grande mestre da História, o profes-

sor Deonísio da Silva, recebo esta declaração que 
necessito, por todas as razões, mostrar aos meus 
leitores, nos veículos com os quais colaboro:

“WALTER GALVANI,  CAPITÃO DA 14a. NAU
 Hoje (isso foi  dia 6 de maio) faz anos o jor-

nalista e escritor gaúcho Walter Galvani, Prêmio 
Internacional Casa de Las Américas por “Nau 
Capitânia”, biografia romanceada de Pedro 
Álvares Cabral (Editora Record).

 Seu pai era marceneiro; sua mãe era costurei-
ra. São poucos os países com tanta mobilidade so-
cial quanto o Brasil.

 Ouvia muito a voz do grande intelectual pelas 
ondas da Rádio Guaíba em meus tempos de Ijuí e 
Porto Alegre e de quem releio com prazeres renova-
dos o seu belo romance.

 “Não Capitânia “ é irrepreensível amostra da 
Literatura como versão clandestina e desautoriza-
da da História, só que mais cuidadosa e mais aten-
ta a detalhes impressionantes, desamarrada dos es-
partilhos ideológicos e dos métodos a eles submissos.

 A seu livro chega aos pulos o personagem 
Pedrálvares, fidalgo alto e bonito, engenhoso e pro-
tegido, mas atrapalhado uma barbaridade.

 No alvorecer do Século XVI, deixa Portugal 
para achar o Brasil, que já estava descoberto, perde 
seis das treze naus, arrosta o assassinato de quem 
fez a certidão de nascimento “ desta vossa terra 
nova”, o escrivão Pedro Vaz de Caminha, e passa o 
resto da existência ignoto e esquecido em Belmonte, 
a terra dos cabrais que lhe deram o sobrenome.

 Nem a ele nem a seu escrivão lhes foi dado o 
direito de defesa. Caminha jamais pediu emprego 
para o genro em sua Carta, pediu o fim do degre-
do, pois estava cumprida a condenação, que o sogro 
não questiona, e queria a volta do marido para 
cuidar dos netos, então órfãos de pai vivo, crescen-
do apenas com a mãe. A Pedrálvares lhe dado pou-
co mais do que uma efígie para a antiga nota de 
mil cruzeiros.

 Tudo isso aprendi lendo “Nau Capitânia”, de
 Walter Galvani. Antes sabia muito pouco dis-

so tudo, e depois dele ignoro menos. Muito menos. 
Para escrever o romance que arrebatou prestigioso 
galardão,

Walter Galvani leu cerca de quinhentos livros 
para nós antes de escrevê-lo com sua potente imagi-
nação. Seu livro prestigia também o reconhecimen-
to dado todos os anos à literatura brasileira pela 
Casa de las Américas. Essa instituição cubana é de 
fato uma casa de todas as Américas.

Obrigado e parabém a você nesta data querida, 
querido amigo.

Deonísio da Silva.”

Segredo entre nós: 86 aninhos...
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CARTÕES: Até 10X S/Juros 
Parcela mínima  R$ 40,00

Obras beneficiam escolas 
Problemas históricos de elétrica começam a ser resolvidos

Prevenção ao coronavírus altera horários em Agências FGTAS/Sine
 Como forma de prevenção ao coronavírus (Covid-19), a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social 

(FGTAS) informa mudanças temporárias na forma de atendimento prestado nas Agências FGTAS/Sine, 
no Programa Gaúcho do Artesanato e no Vida Centro Humanístico.

AGÊNCIAS FGTAS/SINE
A partir de quinta-feira, 19 de março, as 39 unidades administradas pela FGTAS terão horário de 

atendimento das 10h às 15h. As 116 Agências administrada pela FGTAS em parceria com prefeituras 
seguirão orientação municipal. O acesso às agências se dará visando a segurança de todos e evitando 
aglomerações dentro das unidades, conforme diretrizes das autoridades de saúde.

 Diante dessas alterações, é sugerido ao trabalhadores entrarem em contato com as agências para 
verificação dos horários de atendimento. Telefones e endereços estão disponíveis no site da FGTAS.

 Oportunidade de emprego
 Carteira de Trabalho
Para obter a Carteira de Trabalho Digital, basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual 

(Apple Store ou na Play Store do Android) ou acessarvia internet. Quem já tem cadastro no sistema 
acesso.gov.br, basta usar seu login e senha de acesso no app Carteira de Trabalho Digital.

 Seguro-desemprego 
O trabalhador pode realizar o encaminhamento do benefício seguro-desemprego pela internet. Para 

isso, será preciso realizar um cadastro no site. 
 Após sete dias da dispensa, pode ser encaminhado o seguro-desemprego. O trabalhador pode aces-

sar o Portal Emprego Brasil clicando em “Quero me cadastrar” ou na opção “Já tenho um cadastro” e 
informar a senha de acesso. 

 Caso ocorra problemas no encaminhamento do seguro-desemprego on-line, entre em contato pelo 
telefone 158.

 Agendamento seguro-desemprego
 As Agências FGTAS/Sine oferecem atendimento de encaminhamento de seguro-desemprego com 

agendamento. O agendamento objetiva fornecer maior comodidade para o trabalhador e pode ser re-
alizado no site da FGTAS. de seguro-desemprego, geração e análise de informações sobre mercado de 
trabalho, projetos de emprego e renda e qualificação profissional.

 

  O Pronto Atendimento recebeu na última quar-
ta-feira, 6 de maio, cinco mil máscaras cirúrgicas 
da empresa Thyssenkrupp.  A iniciativa integra as 
ações de solidariedade para o enfrentamento da crise 
do novo coronavírus e vai beneficiar diretamente os 
profissionais de saúde que estão na linha de fren-
te no combate à COVID-19. O head de seguran-
ça do trabalho   medicina ocupacional da empresa,                                                                                                                                    
Rodrigo Gomes, destacou o compromisso social 
da empresa com a cidade, onde estão localizadas a 
matriz e a fábrica: “A Thyssenkrupp Elevadores é 
ciente das suas responsabilidades com a sociedade, e 
isso inclui o município de Guaíba, onde uma parte 
significativa dos nossos colaboradores reside. É de 
conhecimento de todos que devido à alta procura 
de EPI‘s, principalmente de máscaras, que passaram 
a ser de uso contínuo em várias cidades e estados 
do país, os órgãos de saúde têm tido dificuldades de 
fornecimento. A empresa, por ter uma rede de forne-
cedores globais que abastece a cadeia de suprimentos 
para a América Latina, conseguiu suprir suas neces-
sidades de EPI’s, que agora se estendem a todos os 
colaboradores da operação, a partir de protocolos 
de elevado rigor de saúde e segurança adotados no 
combate ao coronavírus. Parte deste material, esta-
mos doando ao município de Guaíba”.

 O prefeito José Sperotto destacou a impor-
tância do trabalho integrado entre o público e o 
privado: “As doações das empresas têm sido funda-
mental para o ótimo resultado que estamos tendo 
até o momento. O nosso inimigo é invisível e impre-
visível, só com a união de esforços conseguiremos 
superar esse período de incertezas”.

 A Thyssenkrupp Elevadores é uma das 
maiores fabricantes de tecnologias de elevação. No 
Brasil, o parque fabril e a matriz estão instalados em 
Guaíba, onde tem cerca de 800 funcionários. A fá-
brica atende o mercado nacional e também exporta 
para a América Latina. No Brasil, são 67 filiais e 
postos de serviços localizados em diferentes capitais 
e cidades brasileiras, garantindo cobertura nacio-
nal na manutenção de elevadores, escadas e esteiras 
rolantes.

   

 Thyssenkrupp
doa máscaras

 Casa Solidária completa dois anos

A comunidade escolar  das 
escolas municipais Zilá 
Paiva Rodrigues, bairro 
Jardim dos Lagos, e José 

Carlos Ferreira, bairro Pedras Brancas, 
terão dias mais tranquilos. Os proble-
mas históricos, c estão na retal  final 
de serem solucionados. As duas esco-
las, onde estudam mais de 1.600 alu-
nos, estão passando por uma grande 
reforma na rede elétrica. Com a sus-
pensão das aulas por causa do coro-
navírus, a Prefeitura pode acelerar os 
trabalhos, já que os operários tinham 
que se adaptar à rotina das escolas.

 As melhorias da rede elétrica, 
como a substituição por equipamentos 
mais modernos e adequados para as 
estruturas, serão concluídas no mês de 
junho. Foram investidos mais de R$ 
400 mil nos projetos. Além da segu-
rança na rede elétrica, todos percebe-
rão uma grande diferença na qualida-
de da iluminação. Todas as luminárias 
e lâmpadas foram substituídos por ilu-
minação em led, que é uma tecnologia 
mais moderna e ainda gera economia.

A Casa Solidária, coordenada pela pri-
meira-dama, Márcia Sperotto, completou 
dois anos na quinta-feira, 7 de maio. Ao 
longo deste período foram doadas mais 
de 200 mil peças. O espaço é uma ver-
dadeira loja, com prateleiras, araras e ca-
bides. As pessoas podem escolher roupas 
e sapatos, experimentar e levar para casa. 
Nestes dois anos de funcionamento cerca 
de 19 mil pessoas beneficiadas retiraram 
pelo menos uma  peça de roupa.  

 Além disso, a Casa Solidária 
oportuniza capacitação profissional, com 
cursos de manicure, cabeleireiro e artesa-
nato. Com essas formações, pode-se ter 
renda extra ou ingressar no mercado de 
trabalho ou ainda, quem sabe, conquis-
tar a sonhada independência financeira. 
Diversas ações com parceiros voluntários 
também integram a trajetória de dois 
anos da Casa Solidária. Foram realizados 
cortes de cabelo gratuitos para as pesso-
as que, inclusive, doaram mechas para 
os institutos que confeccionam perucas. 
Destaque ainda para os dias de embeleza-
mento para as mulheres, com maquiagem 
e massagem.

 A Campanha do Agasalho é um 
projeto que ganhou força desde a criação 
da Casa. Nos últimos dois anos, milha-
res de empresas, cidadãos e instituições 
fizeram grandes doações, principalmente 
durante o inverno. Não foram “apenas” 
roupas, mas também cobertores e alimen-
tos. Neste ano, devido à pandemia do co-
ronavírus a Casa Solidária inovou e criou 
a Campanha do Agasalho Delivery, onde 

 O serviço é acompanhado de perto por engenheiros elé-
trico e de segurança: “Há anos não se fazia nada para solucionar 
isso. Fizemos um planejamento e agora estamos prestes a entregar 
mais segurança, mais tranquilidade e mais conforto à comuni-
dade escolar. E não é qualquer obra, tem qualidade no serviço. 
Poderíamos fazer um remendo e empurrar a situação com a bar-
riga, mas ali na frente daria problema de novo, com mais gastos e 
transtornos. Estamos finalizando uma obra para durar 15 ou 20 
anos”, destaca o prefeito José Sperotto. A secretária municipal da 
educação, Virgínia Guimarães, vai além: “Agora, todos poderão 
se concentrar apenas na educação. O problema da rede elétrica é 
uma preocupação que fica para o passado. Parabéns à comunidade 
escolar pela conquista”.

as pessoas recebem as peças de roupa sem precisar sair de casa.  
 “Com solidariedade e amor, conseguiremos, além de agasalhos, le-

var um pouco de esperança a quem precisa”, ressalta a primeira-dama 
Márcia Sperotto. Já foram mais de 25 famílias auxiliadas e 600 peças 
doadas. E mais, também estão sendo distribuídas máscaras de tecido 
para as famílias mais vulneráveis do Município. A população indígena 
da cidade também foi beneficiada com 100 máscaras doadas.

 A Casa Solidária funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao 
meio-dia e das 13h às 17h e as pessoas podem pedir as roupas pelo 
telefone 3480-7069. Para a população que quiser contribuir com a 
Campanha do Agasalho, basta ir a um dos 20 pontos de coleta espalha-
dos pela cidade, entre eles: a Prefeitura, supermercados e farmácias.

Fotos Camila Swider/Divulgação

ELÉTRICA: Prefeito e secretários vistoriaram  obras nas escolas
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E  m meio a um cenário externo de incertezas 
por conta do novo coronavírus (Covid-19), 
as exportações do agronegócio gaúcho so-

maram US$ 1,8 bilhão no primeiro trimestre de 2020, 
queda de 23,3% na comparação com o mesmo período 
do ano anterior. Janeiro, fevereiro e março coincidiram 
com o ápice das restrições decorrentes da pandemia na 
China, principal comprador do Rio Grande do Sul, 
o que puxou para baixo as vendas nos setores de pro-
dutos florestais (US$ 214,7 milhões; -68,5%) e fumo 
(US$ 281,8 milhões; -39,4%). Também registrou 

queda nas exportações o setor de cereais, farinhas e 
preparações (US$ 179,6 milhões; -33,5%), enquanto 
o destaque positivo do período ficou para a alta nas 
vendas de carnes (US$ 455,6 milhões; +60,6%) e 
do complexo soja (US$ 350,1 milhões; +17,7%). Em 
termos absolutos, a redução do valor exportado foi de 
US$ 547,5 milhões. 

  Os dados fazem parte do boletim Indicadores 
do Agronegócio do RS, divulgado  nesta semana pela 
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
(Seplag).   

Redução nas vendas de celulose e fumo

CAUSA ANIMAL: A Comissão de Direitos 
da OAB Guaíba entregou  R$ 2.000,00  para Protetores 
Independentes de Guaíba e Aspag, numa campanha de 

arrecadação para ajudar os animais abandonados  na 
codade.   “Agradecemos e contamos com a participação de 
todos. Neste momento é uma honra sabermos que de algu-
ma forma estamos colaborando com a causa animal. Não 

podemos mudar o mundo, mas podemos começar ajudando 
a mudar a realidade da nossa sociedade, disse

 o advogado André Ayala.

REUNIÃO: Flávio 
Corrêa, colunista do 
Jornal Nova Folha 
(E) visita o Secretário 
Municipal da Fazenda 
de Guaíba, Rogenio 
Cavalar (C) e o Assessor 
Leonardo Bitencourt 
(D).  Rogenio assumiu 
a Secretaria em  março 
deste ano.

 POSITIVO: A  Toyota entregou  na 
Secretaria de Assistência Social de Guaíba  mais de 3 
toneladas de alimentos não perecíveis. Tudo isso será 
entregue às famílias que mais precisam em Guaíba, 

através de pedidos e posterior avaliação da equipe 
técnica responsável da assistência social. Telefone para 
contato da secretaria de assistência social: 3480.7030.  

Agradecimentos as empresas Veloce Logística e 
Batatas Fritas Santa Rita que fizeram o transporte dos 

alimentos de forma gratuita.

Marcio Jardim

De Tudo
Um Pouco

Sistema Emissor de Notas:
"Para que facilitar se posso

complicar"
Esse lema, sob minha ótica, é o que mais se

adapta ao novo sistema emissor de notas fiscais no
município. Falando com certa propriedade, visto
estar em curso na graduação de Engenharia de
Computação pela Uergs, há lá o que se define na
cadeira de Engenharia de Software como "boas
práticas de programação". Nela se aprende que todo
software, tanto no projeto como implemento, deve
ser intuitivo, de fácil manuseio. Ao contrário disso, a
cidade de Guaíba migrou de um sistema familiar e
funcional para outro que exige estar buscando
soluções com contadores ou na própria prefeitura.
Em primeiro lugar a migração foi realizada contando
com apenas um link "quebrado" que levava os
usuários a lugar nenhum. Em segundo, a cada novo
mês são suprimidas misteriosamente as notas
emitidas no mês anterior, dificultando pesquisas
sobre possíveis pagamentos de clientes. Em terceiro,
cadê a opção de cancelamento de notas? Quem errar
já sabe, tem correr atrás! Em tempos difíceis como os
que vivemos em face da pandemia, onde mobilização
desnecessária é “transgressão”, fico aqui tentando
entender a "inovação". Mas, como diz o ditado, "Para
que facilitar se posso complicar".

Serviço essencial que não
está servindo

Lamentavelmente, pelo menos um serviço
posto entre os essenciais não está servindo: o das
instituições religiosas. Esses serviços, por ordem do
governo federal, foram inclusos nos essenciais em
virtude das atividades filantrópicas oferecidas a
sociedade. Entre elas se acham doações de roupas e
alimentos, centros de recuperação, além do apoio
oferecido nas áreas emocionais e psicológicas de
diversas pessoas que encontram refugio na fé. Na
expectativa de que o novo decreto ajustasse os
parâmetros para realização das atividades espirituais
das instituições religiosas, sabendo que na maioria
das cidades a regra é um distanciamento de 1,5m a
2m entre as pessoas, Guaíba, infelizmente, insisti nos
4m. Isso inviabiliza a assistência em bairros que
possuem estabelecimentos menores, já que é regime
do decreto uma área circulável de 16m². Em diálogo
com representante do governo na cidade fui
informado que, não obstante haver a ordem no
âmbito federal, se o município quiser, pode definir
como zero ('0') pessoa participando da atividade.
Ainda estou tentando entender!

UERGS poderá retomar aulas
somente em Outubro
Uma pesquisa de perfil dos acadêmicos na

UERGS propôs 3 cenários diferentes para retorno das
aulas. Entre eles, o mais votado apresenta um retorno
de atividades presenciais somente para o mês de
Outubro. Nesse caso, se confirmado pela direção da
instituição, o 1º semestre de 2020 terminaria em
Março de 2021. Assim sendo, o 2º semestre de 2020
será perdido e uma semana após o termino das aulas
já iniciaria o 1º semestre de 2021.
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Valmir Michelon
Professor de Filosofia e Jornalista

michelonfolha910@gmail.com

JÁ FOI DITO

As opiniões não são 

verdades, pois não resistem 

ao diálogo crítico.  Sócrates

 

ESPAÇO GUAÍBA   FOTO CLUBE

Daqui a 100 anos
 Não tenho a capacidade de prever o futuro, mas 

tento imaginar no que as futuras gerações irão pensar 
sobre a nossa época, do nosso período de isolamento e 
do número de mortes causadas pelo coronovírus. No 
ritmo que vivemos, espero que haja vida daqui a 100 
anos  e que este texto sobreviva e alguém possa lê-lo e 
que o mundo possa ter avançado, menos em tecnologia 
e mais  humanidade.  

É difícil entender o momento em que passamos. 
O que pensarão de  imagens e notícias, como:  pessoas 
usando máscara nas ruas, das filas, das cenas chocantes 
de enterros, das  fotos que estampam os jornais, das 
manchetes dos jornais ou dos noticiários da TV?  

   O que dirão das pessoas desta  época? Um Brasil 
novamente manipulado pela Globo? Em outros tem-
pos,  na minha juventude, diziam alguns que, ao in-
vés de eleições para o presidente do Brasil, deveriámos 
eleger o presidente da Globo, pois é de lá que saem as 
decisões que devemos pensar, comer, vestir? Será que 
isso se aplica hoje?  Ou estaremos  manipulados por um 
outro poder, o  das redes sociais? Um poder  invisível 
que foge das mãos de um grupo de comunicação e abre 

espaço para dar voz a todos, onde muitos  acham serem 
os detentores  da verdade e perdem o sentido do perdão, 
do amor e da tolerância.

Espero que daqui a 100 anos sejamos lembrados 
mais pela nossa solidariedade, pelas decisões acertadas 
de empresários, políticos, de gestores.  Que a huma-
nidade possa sair mais humana de tudo isso. Menos 
arrogante, menos egoísta, mais tolerante, mais justa.

O jornalismo preza pela busca constante da verda-
de. Como qualquer profissão, o jornalista é preparado 
para a função e presta juramento. Pode cometer erros 
como qualquer profissional, mas o foco é a informação 
e não a fofoca. 

Concordo com texto do jornalista Paulo Germando 
da Zeo Hora, onde diz que: “Cada um pode ser a 
sua opinião, sua interpretação, seu  ponto de vista so-
bre a verdade, mas a verdade em si, por definição, é 
indiscutível”. 

  Que a verdade a justiça prevaleçam nesta e depois 
da pandemia e que todos saíamos mais humanos e to-
lerantes.Cuidado com as palavras escritas ou ditas, elas 
podem machucar também e como pedras atiradas, não 
tem volta.

Em tempos de isolamento,oGuaíba Foto Clube suspendeu  algumas atividades, mas manteve oconcurso 
interno que teve como tema umolhar de casa. Confira as mais pontuadas entre 60 imagens enviadas .

Solidariedade garante alimento
 para população vulnerável

Terezinha dos Santos Silva, 83 anos, é mora-
dora do Bairro São Francisco, em Guaíba. 
Cuida de três netos e conta com o apoio da 

comunidade para sobreviver e alimentar as crianças. 
Graças à ação do PROJARI, com apoio de um grupo de 
empresários e apoiadores, ela está conseguindo manter a 
família neste período de isolamento social.

A solidariedade tem sido a face inversa do temor 
da pandemia da COVID-19, em Guaíba. Segundo a 
Diretora do PROJARI, Ir. Nilva Dal Bello, a iniciati-
va da entidade e do grupo de apoiadores consegue levar 
alimento e conforto para as famílias. Todos os dias da 
semana, ao meio-dia e a noite, o veículo das Irmãs de 
São José circula pelos bairros Bom Fim, Nova Guaíba 
e São Francisco para levar as “quentinhas” às comuni-
dades. São cerca de 120 marmitas entregues a cada dia. 

Funcionários e voluntários do PROJARI prepararam 
kits de higiene, com produtos básicos, que são distribuí-
dos para as crianças. Ir. Nilva salienta que o momento é 
de mobilizar as forças para cuidar da vida. “O PROJARI 
teve de fechar as suas portas para as atividades, a fim de 
evitar aglomeração e transmissão do coronavirus, mas 
mantem as portas do coração abertas para ajudar a po-
pulação em situação de vulnerabilidade social neste perí-
odo de grande dificuldade”. 

O grupo também contou com a equipe Mãos 
Solidárias para confecção de máscaras, com material 
doado por pessoas da comunidade e empresas, para dis-
tribuir à população. Até agora já foram entregues mais 
trezentos equipamentos de proteção individual, porque 
as famílias não têm condições de adquirir o produto e o 
município não possui para fazer a distribuição necessá-
ria. A religiosa pediu que a comunidade continue cola-
borando com essa iniciativa solidária. Qualquer doação 
pode ser encaminhada pelo fone  (51) 999412275.

A ação também conta ainda com apoio do Banco de 
Alimentos, da campanha COMVIDA-20  e do e do gru-
po Amigos do PROJARI.

 

5o lugar: Igneve Dahlstron
3o lugar: Igneve Dahlstron

2o lugar: Marcos Neves

1o lugar: Valmir Michelon

4o lugar: Eliane Barth

PROJARI
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 Ciranda do Agasalho
 As prendas do Rio Grande do Sul, estaduais e re-

gionais, estão mobilizadas para tornar o mês de maio 
especial. Muito embora não aconteça neste ano a 

Ciranda Estadual de Prendas, por conta da pandemia 
do Covid-19, outra ação promete aquecer os corações: 

a Ciranda do Agasalho. 
Quem garante é a primeira prenda, Gabriela 

Sarturi Rigão. Segundo ela, as prendas de todo 
estado estão se organizando para atuar no recolhi-

mento e distribuição de roupas, em parceria com 
entidades tradicionalistas, muitas delas integrantes 

do projeto Tradicionalismo Solidário, do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho.   

--

Uso OBRIGATÓRIO
de MÁSCARA!
Lave SEMPRE

as mãos!

Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde

Tele entrega
998600256

 ANIVERSARIANTE DA SEMANA

Nossa homenagem ao  
escritor e jornalista Walter 
Galvani que nesta sema-
na completou 86 anos. 
Natural de Canoas, mora 
em Guaíba há mais de 
duas décadas. Aqui escre-
veu a primeira biografia de 
Pedro Álvares Cabral, livro 
“Nau Capitânia: Pedro 
Álvares Cabral, Como e 
Com Quem Começamos” 

que marcou os 500 anos do 
Brasil, em 2000. Naquele 
ano foi patrono da Feira do 
Livro de Guaíba. Integrante 
da Academia Riograndense 
de Letras, trabalhou na Rádio 
Guaíba, Correio doPovo, 
Jornal da Tarde, entre outros, 
e  é colunista do jornal Nova 
Folha. Já foi patrono da Feira 
do Livro de Porto Alegre. 



IMÓVEIS

_____________________________________________________________________________________________________________

Cod.

353: Centro - Terreno com 360,00M² em excelente localização no Centro

de Cidade de Guaíba. R$: 220.000,00

253: Minas do Leão - Terreno 27,45m x 1 03,45M. Total izando ( 2940M²)

com casa de Alvenaria. R$ 1 80.000,00

399: Florida - Casa 2 Dorm, Sala, Coz, Banh, Área Servi e Garagem.

Terreno 340m² - Próx . Centro R$ 250.000,00

406: Centro – LANÇAMENTO: Ed Residencial Positano, no Centro de

Guaíba, próximo da orla do Guaíba. Apartamentos de 2 e 3 dorm c

terraços, Apto de 3 dorm de andar inteiro com suíte, Living amplo com

lareira e sacada com churrasqueira, Banheiro social, Cozinha e Área

Serviço; Espaço para apreciar a tranquila paisagem, 2 Vagas de garagem;

Elevador, Espera Ar Split.

Restam apenas 2 unidades. Confira!

465: Sans Souci - Veredas Condomínio Parque em Eldorado do Sul! Seu

sonho possível e acessível, Terrenos em até 1 20x sem juros, direto com a

urbanizadora, sem comprovação de renda e sem burocracia! R$ Confira! ! !

484: Terra Dura - Sítio com 3,1 ha, casa, galpão, estufa, água, luz, toda

cercada, terra 80% aproveit. R$1 25.000,00.

568: Centro - Sala Comercial com Banheiro. A partir de R$ 85.000,00

508: Centro - Sala Comercial com Banheiro. A partir de R$ 11 0.000,00

564: Florida - Casa de alvenaria com 3 dormi, Sala e Cozi conjugados, 2

banh, lavanderia e estacionamento. Terreno 1 0 x 30. R$ 31 0.000,00.

560: Santa Rita - Casa de alvenaria com 2 dorm, Sala, Cozi, Banh, Á. serv,

Garagem e dependências nos fundos. Terreno 1 0 x 30. R$ 250.000,00

561 : Florida - Casa de alvenaria com 3 dorm, Sala, Cozi, 2 banh, Á. Servi e

Gar. Terreno 11 x 44. R$ 21 0.000,00.

606: Centro – Apartamento Ed. Novita semi mobil iado 3 dormitórios, 2

banheiros, l iving, cozinha com churrasqueira, área de serviço integrados e

Box com 2 vagas R$ 485.000,00.

61 4: Centro – Casa de alvenaria 2 dormitórios e 1 suíte todos com ar,

Churrasqueira, Lavanderia, 3 banheiros, 2 cozinhas, dispensa, sala de

estar com lareira, sala de TV c/ lareira, área de lazer. R$ 1 .350.000,00.

584: Centro - Ed. Evidence: Conjunto de salas mobil iada alto padrão, 2

banheiros. 2 Elevadores / Port. 24 hrs. Confira!

LANÇAMENTO: Guaíba Park terrenos ao lado do fórum e Havan com toda

infraestrutura do novo bairro planejado. Confira!

LANÇAMENTO: Reserva das Figueiras, condomínio fechado com terrenos

e estrutura de alto padrão, junto ao Hotel Ibis. Confira!

621 : Santa Rita: Casa de alvenaria com 4 dormitórios, 2 cozinhas,

lavanderia, garagem c/ churras, 3 banh e sala. R$ 350.000,00.

ALUGUEL COMERCIAL

558: Centro - Box/Garagem 1 vaga no prédio The Winner. Localizado na

rua Dr. Lauro Azambuja, 11 8. R$ 1 20,00.

581 : Centro - Ed. Evidence: Sala comercial com banheiro. 2 Elevadores /

Port. 24 horas R$ 650,00.

584: Centro - Ed. Evidence: Sala dupla alto padrão equipada, 2 banheiros.

2 Elevadores / Port. 24 horas R$ 2000,00.

611 : Centro- Ed. Evidence: Sala comercial com banheiro. 2 Elevadores /

Port. 24 horas R$ 550,00.

599: Centro - Ed. Ruhler: Sala comercial com banheiro. R$ 450,00.

600: Centro - Ed. The winner: Sala comercial com ar e banheiro. 2

Elevadores / Port. 24 horas R$ 650,00.

61 5: Centro - Ed. The winner: Sala comercial com ar e banheiro. 2

Elevadores / Port. 24 horas R$ 550,00.

602: Centro – Galeria Panorâmica: Sala comercial com ar e banheiro. R$

550,00.

467: Parque 35 - Prédio Comercial com 2 peças e banheiro. Localizada na

Rua Guanabara R$. 900,00.

598: Ermo - Prédio Comercial 85m² com 2 banheiros. Localizado na Rua

São Geraldo R$. 1 200,00.

61 9: Centro - Ed. Evidence: Sala comercial com banheiro. 2 Elevadores /

Port. 24 horas R$ 750,00.

620: Centro - Ed. Evidence: Sala comercial com banheiro. 2 Elevadores /

Port. 24 horas R$ 850,00.

61 7: Centro - Sala comercial de aproximadamente 90m² com ar, banheiro

e cozinha R$ CONFIRA!

634: Ramada - Sala comercial com banheiro. R$ 500,00.

636: Centro - Sala comercial de aproximadamente 1 20m² com mezanino, 2

banheiros, cozinha e garagem R$ 3500,00

ALUGUEL RESIDENCIAL

573: Santa Rita - Casa de Alvenaria com 2 Dorm, Sala, Cozinha, 2 Banh e

Á. servi c/ churras. Sem garagem. R$ 600,00.

341 : Santa Rita - Casa de alvenaria com 1 Dormitório, Sala e Cozinha

Conjugados, Banheiro R$ 400,00.

256: Santa Rita - Apartamento 2 Dormitórios, Sala e Cozinha Conjugados,

Banheiro e Vaga para 1 carro. R$ 600,00.

61 0: Santa Rita - Apartamento 1 Dormitório, Sala e Cozinha Conjugados,

Banheiro e Vaga para 1 carro. R$ 400,00.

559: Santa Rita – Apartamento de 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,

área de serviço. Sem garagem. R$ 700,00.

302: C. Nassuca - Casa fundos de alvenaria com 1 dorm, sala e cozi

conjugados, banh e área na frente. R$: 280,00.

557: Centro - Apartamento 1 Dormitório, Living, Cozinha, Área Serviço

Conj, banheiro e Garagem. R$ 900,00.

569: Centro - Apartamento 2 Dorm, Living, Cozinha / churrasqueira, Á.

Serv, banheiro e Garagem R$ 1 .250,00.

569: Centro - Apartamento 3 Dorm, Living, Cozinha / churrasqueira, Á.

Serv, 2 banheiro e Garagem R$ 1 .500,00.

623: Centro - Apartamento 1 dorm, sala e cozinha, banh, lavan, sacada

com churras e Garagem R$ 900,00

61 4: Centro – Casa c/ 1 suíte, 2 dorm, salas estar, jantar e TV, gar 3

carros, 3 banh, cozinh e mais. R$ 2500,00

587: Florida - Casa de alvenaria com 1 Dormitório, Sala, Cozinha,

Banheiro e garagem. R$ 550,00.

596: Florida - Casa de alvenaria com 2 Dormitórios, Sala/Cozinha,

Banheiro, A. Serviço e garagem. R$ 550,00.

631 : Ermo - Casa de alvenaria com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,

área de serviço e sem garagem. R$ 850,00.

635: P. Noli - Casa de alvenaria com 2 dormitórios, sala / cozinha,

banheiro, área de serviço e garagem. R$ 700,00.

RUA DR. LAURO AZAMBUJA, 117, CENTRO  GUAÍBA.

VENDAS

VENDAS

Casa de alto padrão, preço de ocasião!

Colina: Casa dois dormitórios, suíte, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem

para 2 carros. R$ 260.000,00;

Engenho: Casa de esquina 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 3 banheiros, sala,

cozinha e demais depencdências. R$ 520.000,00.

Ermo: Excelente área em frenta à CMPC.

Ermo: Casa alv, 1 suíte + 3 dormitórios, cozinha, sala estar/jantar, 3

banheiros, garage com churrasqueira. R$ 400.000,00.

Terreno: Loteamento Parque Florida 1 0x30 valor R$ 11 0.000,00.

Terreno: Loteamento Parque Florida - (Transf. ou quitados).

Terreno: Loteamento Jardim dos Lagos I I I - (Transf. ou quitados).

Terreno: Engenho 1 0x35 - R$ 270.000,00, murado e aterrado.

Alegria: bela casa 3 dorm. sendo 2 suítes, sala, coz, 3 banheiros, garg 3

carros, pisc. térmica, área lazer, churrasqueira. R$ 750mil.

Vila Elsa: casa mista 2 dorm. sendo 1 suíte, banheiros, sala, coz. ampla,

área de serv.

Terreno 1 5x30 esq. R$ 220mil ac. prop.

Cond. Residencial Altos da Alegria. Ótimas residências. Confira!

Colina: Ótimo Pavilhão na Av. Castelo Branco.

Colina: terreno/casa 7x25 de alvenaria aproximadamente 65m², 2

dormitórios e demais peças - pendente de regularização. R$ 11 0mil. Rua

x1 8.

Sítio na Serrinha: Casa dois dormitórios, banheiro, cozinha, área serviço,

fogão campeiro, piscina, etc. R$ 1 70.000,00.

Centro: venda de apartamento na planta, 2 dormitórios, sala, cozinha,

banheiro, sacada e box. Venha conferir!

ALUGUÉIS

Centro: Salas comerciais a partir de R$ 750,00;

Centro: Salas comerciais 4º andar - Galeria Panorâmico - R$ 400,00;

Chácara das Paineiras: Ótimo prédio coml. R$ 4.000,00 - aceito proposta;

Engenho: casa 3 dormitórios, 1 suíte, 2 banheiros, sala e cozinha. R$

2.200,00.

Colina: Ótimo pavilhão, aproximadamente 650 m². R$ 7.000,00.

Centro: O mehor prédio p/ locação de Guaíba (salas indiiduais e opção

para todo o andar). Prédio com elevador. Consulte.

Col ina: Apto, 3 dorm, sala, cozinha e garagem. R$ 850,00+cond fixo R$

1 00,00.

Colina: Apto, 1 dorm, sala, cozinha e garagem. R$ 750,00+cond fixo R$

1 00,00.

Florida: casa alv. semimobil iada, 2 dorm, sala, cozinha, banheiro e área de

serviço. R$ 1 .000,00.

Centro: Casa própria para escritório, pequena clinica. R$ 3.000,00.

Engenho: Prédio comercial com aproximadamente 200 m², R$ 3.500,00.

Fátima: Casa de alvenaria, 3 dormitórios, 2 banheiros, cozinha modulada,

área de serviço, cozinha campeira, garagem para 2 carros. R$ 1 .800,00.

1 00,00.

RÚSTICA IMÓVEIS. RUA BENTO GONÇALVES, 156 
CENTRO  GUAÍBA. email: rusticaimoveis@gmail.com

PRODUTOS E SERVIÇOS

LAVAGEM JCEOS

Lavagens de automóveis e Uber particular. Fone: 981 3255904

PROPRIEDADE

Vende-se uma propriedade na rua C2, 1 43, próximo ao colégio Rui Coelho,

na Cohab. Terreno com duas casas, toda área calçado com cerâmica e

grade na frente. Mais informações pelo fone: 981 622940 (whats). Falar

com Adão.

AR CONDICIONADO

Ofereço serviços de instalação de ar-condicionado. Fone: 996931 782.

EMPREGOS

ANUNCIE NO JORNAL
NOVA FOLHA

FONES:
(51) 995438580 (WHATS)
(51) 996167059 (WHATS)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Vaga efetiva. Local: Porto Alegre. Horário: 4h de segunda à sexta.

Requisitos: ensino médio completo. Diferencial: experiência na área.

Informações fone 51 997428296.

PROMOTORES DE PERFUMARIA

Local: Porto Alegre. Requisitos: ensino médio completo e experiência na

área. CLT com salário R$ 1 .252,00/mês. VR R$ 1 5,00/dia. VT conforme o

roteiro. Interessados enviar CV para carolina@fullpromo.com.br com

assunto: Beleza POA.

BARBEARIA STYLE

Cortes personalizados e degradê. Av. Lupicinio Rodrigues, 491 .

Atendimento de seg. a sáb. das 1 0h às 21 h. Dom. das 1 0h às 1 4h.

Agendamentos fone: (51 ) 981 353527 | (51 ) 999599639.

THALLESCAR

Lavagem automotiva; Higienização Interna; Polimento/Espelhamento 3M;

Lavagem de Motor; Lavagem de chassi; Limpezas detalhadas;

Cristal ização de farol; Tapetes residenciais. Fone (whats): 998254436

CLASSIFICADOS

PÁGINA 08GUAÍBA, 08 DE MAIO DE 2020

VENDAS.

Eldorado do Sul - Centro. Lindo sobrado R$ 340 mil. 3 Dormitórios, 3

banheiros, 2 vagas, 1 08m².

Porto Alegre - Bairro Passo D'areia. Apartamento em local privi legiado,

atrás do shopping Iguatemi. R$ 680 mil.

Porto Alegre - Bairo São João. Apartamento novíssimo. R$ 449 mil. 3

dormitórios, 2 banheiros, 2 vagas. 73m².

Tramandaí - Centro. Cobertura - l indo apartamento. R$ 380 mil. 3

dormitórios, 1 vaga, 1 banheiro. 1 28m².

Tramandaí - na plataforma. Lindo sobrado com vista para o mar. R$ 300

mil. 4 dormitórios, 4 banheiros, 2 vagas. 1 30 m².

Morro Santana. Sítio localizado no Morro Santana, 55 ha de toda

infraestrutura, 25 km do cenro de Guaíba. Aceita imóve em Capão da

Canoa.

PRODUTOS E SERVIÇOS

VENDO

casa de alvenaria, com 150 m2, em terreno de esquina com 450 m2, 3
quartos 2 salas para 3 ambientes, cozinha e copa com churrasqueira,
banheiro social e banheiro auxiliar, garagem com chapa de concreto
para construção de mais 46 m2. Localização: Rua Maurício Siroski
Sobrinho, 707, esquina Rua C8, na parte mais alta da Colina, com vista
para Porto Alegre e BR 116. Quitada. Valor: 250 Mil. Tratar: (51)
993236021
___________________________________________________
Parceiros – para construção em área nobre, junto ao centro de Guaíba.
Tratar: (51) 993236021
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Giro rápido
Flávio Corrêa

Há 25 anos oferecendo
tecnologia no suporte à vida

EMPRESAS

Empresa  guaibense Medical Sul   atua na área 
de equipamentosmédicos hospitalares

C  omo licencia-
da da Global 
Vya i remed ic a l , 
ela distribui para 
todo o Estado do 

RS ventiladores de UTI, que são 
equipamentos indispensáveis para 
o tratamento de casos graves da 
COVID-19.  

 A empresa é responsável por 
distribuir, instalar e capacitar os 
profissionais de saúde nas unida-
des hospitalares e conta com 10 
colaboradores de forma direta.

 A empresa possui também 
assistência técnica autorizada 
Intermed para a manutenção 
preventiva e corretiva, seguindo 
os mais rigorosos padrões para 
realizar as intervenções em equi-
pamentos invasivos de alta com-
plexidade, como os ventiladores 
pulmonares de UTI.

 Em  função do novo coronaví-
rus, a demanda mundial por esses  
equipamentos cresceu de forma 
exponencial.

 “Nos últimos 60 dias estamos 

trabalhando intensamente com 
o objetivo único de disponibi-
lizar o máximo de ventiladores 
de UTI para o enfrentamento 
desta pandemia, declara Ricardo 
Minghelli, diretor comercial da 
empresa.  

 “Saber que os produtos e ser-
viços de uma empresa localizada 
em Guaíba, estão há 25 anos nos 
hospitais do Rio grande do Sul 
salvando vidas, é motivo de or-
gulho para todos nós da Medical 
Sul”, declara ele.

SALVANDO VIDAS: Empresa de Guaíba trabalha intensamente  em todo o Estado,  em  época da pandemia

Fotos Divulgação

Gestão em Saúde e Segurança é um bom 
negócio para empregadores e empregados

 Em tempos difíceis em especial do ponto de vista eco-
nômico, importa ter presente que uma segurança e saúde no 
trabalho deficiente custa dinheiro. Mais ainda, estudos de caso 
mostram que existe uma relação direta entre uma boa Gestão 
da Saúde e Segurança nas empresas e a melhoria do desem-
penho dos colaboradores cujos reflexos aumentam a rentabi-
lidade dos negócios. Empregadores e empregados perdem 
quando a saúde e segurança do trabalho nas empresas é ne-
gligenciada, desde os trabalhadores a nível individual até aos 
sistemas nacionais de saúde. Contudo, isto significa que todos 
podem se beneficiar de melhores políticas e práticas nesta im-
portante área da saúde ocupacional. Empresas que investem 
na área da saúde e segurança como estratégia e política geram 
inúmeros benefícios, tais como:

 • Aumento da produtividade;
• Menos tempo de ausência ao trabalho por motivo de 

acidente e doença;
• Menos despesas de saúde;
• Manter no ativo da empresa os trabalhadores mais 

experientes;
• Promovem tecnologias e métodos de trabalho mais 

seguros e eficientes entre outros benefícios.
 As lesões, doenças e mortes relacionadas com o traba-

lho resultam em elevados custos econômicos para indivíduos, 
empregadores, estado e sociedade como um todo. Os efeitos 
negativos da má gestão da saúde e segurança no trabalho in-
cluem reformas antecipadas onerosas, a perda de pessoal qua-
lificado, absentismo e presentismo (quando os trabalhadores 
vão trabalhar doentes, aumentando a probabilidade de aciden-
tes, agravamento das lesões e erros), bem como custos médi-
cos e prêmios de seguros elevados. Diante do exposto, fica a 
dica, vale o alerta principalmente para os empregadores, pois 
nos dias de hoje não basta somente cumprir a legislação em 
matéria da saúde do trabalhador, é preciso investir em Gestão, 
pense nisso!

Um fraterno  abraço a colega da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra, querida leitora Dra. 
Salete Azevedo de Oliveira – Juiza de Direito.

 Opinião A título de conhecimento já que está se falando 
muito nos Poderes da República, vale lembrar o que diz na nos-
sa Lei Maior, “Art. 2º São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

 Reflexão: Sobre a ingerência: ação ou efeito de ingerir, de 
se intrometer; intrometimento, intromissão.

 Ricardo Minghelli: Diretor comercial da empresa.  

Fotos Divulgação/NF
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Transtornos de incêndios 
  Jardim dos Lagos e área  na BR 116 foram  atingidos

Foto Divulgação

 Preso foragido da polícia
Na segunda-feira, 4 de maio, uma guarnição da 

Brigada Militar durante patrulhamento na rua Velocino 
Kern Rusch, em Butiá, prendeu um homem que estava 
foragido da Justiça, por tráfico de drogas e porte ilegar 
de arma de fogo.

Com o preso foram apreendidos 6 quilos de ma-
conha, uma pistola calibre 9mm, cinco carregadores, 
toucas ninjas, uma balança de precisão, dinheiro, um 
caderno de anotações do tráfico, um carregador de ba-
teria e um rádio comunicador.

Aseca  tem facilitado  o número de 
incêndios na Região. Na última se-
mana, o Corpo de Bombeiros de 
Guaíba teve muito trabalho para 
controlar o fogo em área no bairro 

Jardim dos Lagos que já ameaçava algumas residên-
cias. No final de semana, outro incêndio atingiu 
área ao lado da BR 116, próximo aos pinheiros do 
IPÊ. A fumaça  causou transtornos aos motoristas e 
moradores próximos.

Proc. 0020822-63.2018.5.04.0221 < ALDAIR RODRIGO DOS SANTOS ORESTES E OUTROS (84) X CASA DA 
CONSTRUÇÃO GUAÍBA LTDA

Bem (ns): 01 terreno urbano, situado no município de Imbé, a Rua Rolante nº 508, na Barra Norte de Imbé, no quarteirão formado pelas 
ruas Rolante, castelo Branco, Julio de Castilhos e Bento Gonçalves, com área de 375 m² constituído do lote 17 da quadra 149-D, medindo 
15 m. de frente por 25 m. de extensão da frente aos fundos, sobre o terreno foi construído um prédio de alvenaria com a área de 133,90 m², 
cadastrado na matrícula 122.823 do CRI de Tramandaí, com hipoteca cedular ao Banco do Brasil S.A e indisponibilidade no processo 0021828-
96.2017.5.04.0203, avaliado em R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

Proc. 0064500-46.2009.5.04.0221 < ARTHUR PRZYGODENSKI DA CUNHA X SILVEIRA & GUTERRES DA 
SILVA INFORMÁTICA LTDA – ME E OUTROS (4)

Bem (ns): 01 veiculo marca Fiat, modelo Brava ELX, de placa IJH 9984, ano/mod. 1999/2000, avaliado em R$ 8.000,00 (Oito mil reais)
Proc. 0022431-57.2013.5.04.0221 < SIMONE ROSANE RAMOS VIEIRA X JESUS CARLOS SILVEIRA DE AVILA
Bem (ns): 01 veiculo marca Chevrolet modelo S10 De Luxe 2.2 E, placa AGI 3778, amo 1996, avaliado em R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
CLECI AMABILE LEVY ZAGO, Leiloeira Oficial, devidamente compromissada nos autos, pelo Juíz da Vara do Trabalho de Guaiba, 

venderá na data e hora supracitados, pela melhor oferta, pagamento nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 888 da CLT. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. A venda será à vista, mais comissão de leilão de 5 % (cinco por cento) sobre o valor da arrematação 
mais despesas administrativas. . Em conformidade com a Portaria Conjunta nº 1.770, de 28 de Abril de 2020, Artigo 3º § 2º, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, o leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica Os lances poderão ser ofertados através do site www.
zagoleiloes.com.br, devendo o interessado efetuar o cadastro no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão. Ficam intimadas as partes, 
usufrutuários, devedores, cônjuges e credores hipotecários, bem como os representantes legais, que não forem intimados pessoalmente, ficam 
também por este intimado. As despesas pertinentes às hastas públicas ficam por conta do arrematante, conforme Lei 6.830/80, artigo 23. Caso 
os bens não sejam vendidos nesta 1ª Praça, fica já designada à data de 24/07/2020 no mesmo horário e local para a 2ª Praça.

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DE GUAIBA
                         EDITAL DE 1º E 2º Leilão/Praça - INTIMAÇÃO

                             Data: 19 de Junho de 2020 e 24 de Julho de 2020 às 14 hs 
                Fones: (53) 3228-3233 e 98117-4800

           Endereço Eletrônico: www.zagoleiloes.com.br

ADENDO AO EDITAL PUBLICADO 
EM 28 de FEVEREIRO DE 2020

■ Tendo em vista a Portaria Conjunta nº 1.770, de 28 de Abril 
de 2020, Artigo 3º § 2º, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, o leilão designado para o dia 15 de Maio de 2020 às 14 hs 
da Vara do Trabalho de Guaíba, será realizado somente de forma 
eletrônica através do site www.zagoleiloes.com.br, devendo os in-
teressados na aquisição dos bens a serem leiloados realizar cadas-
tro no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão.

Cleci Amabile Levy Zago
Leiloeira Oficial matrícula 213/2006

PUBLICAÇÕES LEGAIS

     Dois cachorros da raça  pitbul pegaram um ca-
chorro que estava passando na frente de uma  casa e 
o mataram.  Segundo informações de testemunhas, 
o portão estaria aberto no momento e eles pegaram 
e levaram para dentro do pátio o animal é mataram. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado e trancaram os 
animais.

Dois pitbuls  matam 
um cachorro na rua
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Há 20 anos na Folha
O que foi notícia no dia 12 de maio de 2000

Almanaque da Folha DATAS DA SEMANADATAS DA SEMANA

Reflexões  do Agora
Luiz Carlos Varella Prati

GOTAS DO  PENSAMENTO

POESIA

q  Boise: empresa americana 
define detalhes para instalação 
emGuaíba

q  Feira do Livro segue até 
domingo

q  Comerciante da Cohab morre 
com tiro na cabeça

 
q Continua mistério sobre su-
miço de imagem da padroeira de 
Guaíba

q  CRT pretende instalar mais 
de três mil telefones

q Mais de três mil na Festa à 
Fantasia do Itapuí.

  De que raízes as árvores dos teus sonhos bro-
tarão, se não lhes deres a semente da fé e a terra 
da esperança que as sustentarão?
-  Na linguagem dos anjos existe o perdão! São 
generosos na essência, por isso são guardiões 
do coração. 
-  Enquanto algumas pessoas passam, outras 

Liberdade
  Antes da liberdade
Está a consciência
Da sua essência.
De nada vale ser livre
Sem entender da sua 
fonte.
É na sua origem
Lá onde a razão se 
encontra
Que nasce a sabedoria
De viver sem barreiras
E de construir o im-
pério da justiça.

JORNAL
NOVA  FOLHAfolharguaíba@gmail.comfolharguaíba@gmail.com

08 de Maio 
*     Dia do Pintor e Artista Plástico

 10 de Maio 
• Dia da Cozinheira;   

• Dia do Campo;
• Dia das Mães

• 12 de Maio 
• Dia das Mães, Dia Mundial 

das Comunicações Sociais, Dia do 
Enfermeiro e Dia da Enfermagem;

13 de Maio 
• Dia da Abolição da Escravatura, dia 

do Automóvel, Dia do Zootecnista;
15 de Maio 

• Dia da Família, Dia do Assistente 
Social; 

permanecem por um descuido do coração.
-   Não te resumas ao nada! Te apropria do pou-
co e reverte a tua expectativa, tomando conta do 
muito.
- Muitas vezes me escondo atrás do previsível, 
aguardando a surpresa com sua face de metal dou-
rado, dando brilho ao que virá.

 

  
 O coronavírus
O imponderável se agiganta diante das fatalidades que 

se tornam corriqueiras perante a tragédia que o coronaví-
rus espalha pelo mundo.

 Não há ordenamento no acaso, e os fatos se sucedem 
com a amplitude capaz de desmoronar estruturas, cuja pre-
cariedade se atesta diante da gravidade da pandemia.

 O mundo se rende à voracidade de um vírus, cuja efi-
cácia destruidora assombra e projeta imprevisíveis dias.

 Atestando a nossa fragilidade, as estruturas de pro-
teção à saúde desabam, num convite à reflexão quanto à 
eficácia das medidas adotadas ao longo dos anos. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 6

Andrea
Bocelli,
tenor

italiano

Thalita
Rebouças,
escritora

"teen"

Níquel
(símbolo)

Mês do
calendá-

rio judaico

O ponto
cardeal
boreal

(abrev.)
Sereia

dos rios e
dos lagos
(Folcl.)

Série lite-
rária co-
mo "Cre-
púsculo"

Adepto de
ideias

radicais

50, em
romanos

"(?) de
Águia",

banda de 
axé (Mús.)

Letra no
solo do

heliponto
privado

Modelo
de pilha
pequena

Grupo político da
Revolução Francesa
que comandou a fase

do Terror (Hist.)

Pesquisas
feitas na
internet

Dispositivo
projetado
para com-
provar a 

rotação da
Terra em
torno do
seu eixo

Peixe com
alto valor
comercial 
Sensação
de enjoo
"O tiro

saiu pela
(?)" (dito)

Febre do
(?): aler-
gia a cer-
tos pólens

Porção
de sangue
solidifica-
do (Fisiol.)

Série prin-
cipal (fut.)

Ponto de
saque

"Ordem",
em OAB

(?) coa-
xiais: fa-

zem cone-
xão em re-
de de com-
putadores

Cobalto
(símbolo)

Nuvem
branca de

grande
altitude

Católicos
ortodoxos
que se submetem à

autoridade papal

Escarnecer

Guerreiro
do Japão

feudal

Dente do
"juízo"
Goste

muito de

Atraves-
sar

Urânio
(símbolo)
Turn (?): 

ligar (ing.)

 Função;
atributo

(Dir.)
Aliança

(de clubes 
de futebol)

"Você", no
falar do
gaúcho

Primeira obra publi-
cada de 
Guima-

rães Rosa

Restam

Súplica a
divindade

Figura his-
tórica que
teria ins-
pirado o 

socialismo
chavista 

As duas
artérias
que irri-
gam o

coração
(Anat.)

PBC
ESTURJÃO
NAUSEAR
DGCCABOS

CULATRAONI
ORSOBRAM

ADARCIRRO
FENONIN

COAGULOAB
UONSISO

ACEIAAL
ASAMURAI

CURATELAV
LIGATRAA
TRASPASSAR

2/on. 4/adar. 7/uniatas. 8/curatela. 9/jacobinos.

 

ACONTECEU
ENCHENTE DE 41- A   maior enchente já registrada em  Guaíba,  ocorreu há quase 80 anos. 

Durante mais de 20 dias, nos meses de abril e maio de 1941, as águas do Lago Guaíba subi-
ram 4,76 metros, tendo como  média normal  é um metro. No livro a “Enchente de 41”,  de 
Rafael Guimarães, conta um pouco desta história em Porto Alegre. Na foto, chuvas na orla do 
Guaíba.Acervo Moacir Silva.

MORTE-: Vítima de problemas pulmonares e cardíacos, morria no dia 14 de maio de 2002, 
aos 75 anos, o ambientalista José Antônio Lutzenberger. Ele está sepultado em Pantâno Grande, 
junto a uma árvore, o umbu, como era desejo dele. Na foto, durante trabalho de recuperação de 
área no atual Parque Ecológico da CMPC.
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 Valorize  quem faz JORNALISMO
 há mais de três décadas

FAÇA HISTÓRIA E AJUDE A MANTÊ-LA VIVA
ANUNCIE, ASSINE E LEIA  (51) 995438580 (WHATS)

(51) 996167059 (WHATS)www.novafolha.com.br

 
 Revendo 

álbuns 
fotográficos

O ano era 1981. Aos 17 
anos o que me mo-
via não era o tédio. 
Cursava o último 
ano do Técnico em 

Celulose e Papel, no Instituto Gomes 
Jardim, em Guaíba, único do Brasil, 
a ser ministrado em escola públi-
ca.  A parceria com a Riocell, uma 
das maiores empresas do Estado, 
não dava sossego àqueles adolescen-
tes, assustados ao se depararem pela 
primeira vez com um fluxograma. 
Tudo era muito complexo, em sala 
de aula e nas saídas de campo, na 
área industrial e no horto florestal. 
Mas nas horas de folga, adolescente 
é adolescente. 

Naqueles tempos, a vitrine das 
lojas ostentava a moda cowboy. O 
Brasil vestia jeans, camisa, boti-
nha e chapéu, estilo vaqueiro. Os 
filmes bons de sábado à noite na 
TV, tinham a temática bang bang  
e country. O apelo era tanto que se 
comprasse uma calça Lee, a mais co-
biçada (e cara) da época, ganhava 
um LP de country music, contendo 
nomes como Johnny Clash,  Willie 
Nelson, entre outros ícones, que fi-
guram nas paradas americanas até 
hoje, neste estilo. E no Rio Grande 
amado, onde ‘Teixeirinha Amanhece 
Cantando’, usar bombacha era bre-
ga, entre os jovens.

MODA CAMPO - Mas, adolescen-
te é adolescente em qualquer época e 
lugar e, mesmo eu tendo nascido no 
campo, vivenciado a lida campeira 
gaúcha, peguei o cavalo do pai, a 
bota, e o chapéu e adaptei à onda 
country. E no universo adolescente, 
onde cada um busca suas bolhas, 
lá estavam aquelas que parece até 
que eram extensões de mim, de tão 
iguais. Iema Rocha, colega de aula, e 
Ester Brambila, amiga da Serrinha. 
Iguais e diferentes. Mas, misturando 
deu certo.

Difícil saber de quem veio a 
ideia, nem em qual momento. 
Quando percebemos estávamos pla-
nejando o chapéu do pai, a arma de 
caça do avô, o coldre, o cavalo, a en-
cilha e demais apetrechos. Enquanto 
a mãe preparava o café, os irmãos as-
sessoravam com o roteiro e cenários. 
Look completo de cowboy, nenhuma 
tinha. Mas como é bem próprio dos 
jovens dessa idade, a gente busca 
aqui e ali.  O figurino de uma passa 
para outra, e assim vai. 

ENSAIO FOTOGRÁFICO - E desse 
jeito, num sábado à tarde, de no-
vembro, daquele início de década de 
80, sem saber, fizemos muitas coi-
sas que só hoje percebo a dimensão. 
Usamos o tempo com atividades sau-
dáveis, numa Serrinha sem energia 
elétrica, junto com jovens de escassos 

recursos financeiros. Exercitamos a 
criatividades em meio à natureza, 
fazendo coisas simples, de grande 
interação, e que gostávamos muito.  
Nesse dia, realizei meu primeiro en-
saio como fotógrafa, sem deixar de 
posar, também, para as fotos, pois 
tudo era uma brincadeira juvenil. 

Se posso contar essa história, hoje 
em isolamento social, devido a pan-
demia do Covid-19, é porque os re-
gistros fotográficos me transportaram 
para 40 anos atrás. 

A câmera responsável foi uma 
Kodak Instamatic 11, que juntando 
o dinheiro que ganhei nos meus 15 
anos, eu adquiri. Era o meu maior 
sonho, na época. 

A Instamatic era um modelo 
bastante popular e de preço bem 
acessível. E foi com ela que passei 
a registrar todos os acontecimentos 
de minha vida, desde então. Com 
o passar do tempo, adquiri câmeras 
melhores, para atividades profissio-
nais e para lazer, com mais quali-
dade técnica.

 Assim, fica registrado meu amor 
pela fotografia, por atividades em 
grupos de amigos e família, por ca-
valos e pelo campo. E, que bom que 
a fotografia ajuda a contar histórias, 
ilustrando nossas palavras.

 * Jornalista 

CRÔNICA

* Bete Neves 
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Aves da nossa cidade
D iferentes espécies de aves po-

dem ser encontradas na área 
urbana. rural de Guaíba 
e região. João-de-barro, 
bem-te-vi, garça, canário, 

biguás,beija-flor, anu-branco, sebinho, 

caturrita, quero-quero, socó, cardeal, ma-
çarico, entre tantos. 

 Confira alguns registros, em Guaíba, 
feitos pelo fotógrafo Valmir Michelon.

 FOLHA + VIRTUAL
 

www.novafolha.com.br
email folharguaiba@gmail.

CADERNO
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Duas fotos
 em  uma

fatos

Vamos vencer 

juntos  mais 

esse desafio!!!

Acompanhe as notícias atualizadas  no  site 

www.novafolha.com.br    

FOTO DA SEMANA

COVID-19: Reunião com os filhotes:  Cuidem-se!

Novos loteamentos ao lado 
do Fórum na Nestor de Moura 
Jardim e o segundo junto a o 
Hotel Ibis, através da construtora  
Pinenge.

DICA DA 
SEMANA

Ao sair de casa, use máscara!  

q A palavra da semana foi “lockdown”.  
Com o avanço do novo coronavírus no 

Brasil,  aumentaram a restrição à circula-
ção de cidadãos, decretando o chamado 
“lockdown”. Significado:  “estado de iso-

lamento ou restrição de acesso instituído 
como uma medida de segurança. bloqueio 

total”. 

q Com quase nove mil mortes,o Brasil 
já é o sexto País com mais número de mor-

tes em virtude do coronavírus.

q IBGE divulgou pesquisa que mostra 
a desigualdade do Páis. 43% da arenda 

nacional está nasmãos de 10% dos mais 
ricos.Já os 10%  mais pobres  tem 0,08% 

da renda nacional.
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ESCOLHA PRESENTES
SEM SAIR DE CASA

NOSSO CARINHO

A  TODAS AS MÃES

DIA DAS MÃES

P ara O Boticário, pre-
sentear é uma das 
formas mais encanta-
doras de demonstrar 
cuidado e carinho 

pelo outro. Em período de distan-
ciamento social, a marca reforça a 
importância de cultivar as relações, 
incentivando uma pausa no abraço, 
mas não no amor. Essa missão fica 
ainda mais especial quando as mães 
são as grandes homenageadas.

 Sempre atenta às oportunidades 
de demonstrar amor em todos os 
gestos e momentos, a marca oferece 
uma opção de presente para cada 
perfil de mãe. São 18 kits de todas 
as categorias - perfumaria, cuida-
dos pessoais e maquiagem – um 
deles é perfeito pra dizer o “eu te 
amo” mais importante do ano.

 Há quatro formas de garan-
tir o presente para a data sem sair 
de casa. A loja online funciona no 
site do Boticário e está repleta de 
novidades, como escolha de emba-
lagem e cartões virtuais persona-
lizáveis. Também é possível aces-
sar o aplicativo, disponível para 

plataformas Android e iOS. Os pe-
didos emGuaíba podem ser feitos 
pelo WhatsApp daqui direto ( 51) 
99692-0099 .

 Além de homenagear sua mãe, 
comprar um kit do Boticário será 
um gesto de amor também para ou-
tras mulheres. A cada kit de mães 
vendido, O Boticário vai doar um 
valor para as famílias das coopera-
tivas de reciclagem do Boti Recicla. 
O maior programa de logística re-
versa do país, com recolhimento 
de embalagens de cosméticos em 4 
mil pontos de venda, foi paralisado 
com o fechamento de grande parte 
das lojas em todo o país. O impac-
to na renda das famílias que vivem 
da coleta de recicláveis foi imediato. 
Ajudá-las faz parte da essência do 
Boticário, que preza pelo bem-estar 
e cultiva suas relações e, com a do-
ação, faz sua parte para contribuir 
para que todos fiquem bem, na me-
dida do possível. 

 “O Boticário acredita que quan-
do cada um faz a sua parte, o todo 
fica cada vez mais forte. O mo-
mento é de união”, afirma Gustavo 

Marca oferece quatro canais para presentear e a cada kit 
vendido vai doar um valor como apoio às famílias das coopera-

tivas do programa de reciclagem Boti Recicla.

Fruges, diretor de comunicação do 
Boticário. “Este é o movimento que o 
Boticário acredita ser importante neste 
cenário”, completa.

 Além de contribuir com esta cor-
rente do bem, a data é uma ótima 
oportunidade para presentear outras 
mulheres especiais como avós, sogras 
e outras familiares. No e-commerce 
da marca, ainda é possível enviar um 
cartão virtual, basta acessar o site e 
preencher as informações necessárias e 
compartilhar o mimo via redes sociais. 

 Os kits custam a partir de R$ 
29,90. Em compras acima de R$ 50, 

é possível parcelar em até cinco vezes 
sem juros e, acima de R$ 129,90, o 
frete é grátis. Também é possível esco-
lher a embalagem de presente e incluir 
um cartão físico para a entrega. 

 
  Para mais informações, 

acesse o site: boticario.com.br/
diadasmaes. 

Compras via Whatsapp, 
basta acessar o link https://

boticar.io/wa-loja-digital
  Onde tem amor 

tem beleza. #DoeAmor 
#OndeTemAmorTemCuidado

Kit Elysée
Valor: R$ 279,90
01 Elysée Eau de Parfum, 50ml
01 Creme Acetinado Desodorante Hidratante Corporal, 250g
01 Porta-Jóias Portátil Elysée
01 Caixa Presente

Floratta Blue
Valor: R$ 134,90
01 Floratta Blue Desodorante Colônia, 75ml
01 Esfoliante Corporal, 150g
01 Creme Desodorante Hidratante para mãos, 50g
01 Caixa Presente

 Cuide-se Bem Leite e Mel
Valor: R$ 29,90
 01 Loção Desodorante Hidratante Corporal, 30ml
01 Sabonete em Barra, 25g
01 Saquinho de Algodão

 Kit Linda
Valor: R$ 149,90
 01 Linda Desodorante Colônia, 100ml
01 Antitranspirante Desodorante Aerosol, 75g
01 Loção Desodorante Corporal, 75ml
01 Caixa de presente

ALGUMAS OPÇÕES

Cu
ide

m-
se

Primeiro Dia das Mães com o filho Luiz Gustavo, Lisiane Zimpel.

Fo
to

 D
en
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e 
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to

s
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Enem na TVErs

Educação

De forma iné-
dita no Rio 
Grande do 
Sul, o go-
verno do 

Estado, por meio da Secretaria 
da Educação (Seduc) e da 
Secretaria de Comunicação 
(Secom), lança, dia 18 de 
maio, aulas preparatórias para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Pré-Enem Seduc RS).

 Serão veiculadas diaria-
mente pela TVE, de segunda 
a sexta-feira, das 19h às 22h15, 
totalizando 20 aulas semanais 
e 344 horas de preparação 
para todos os componentes 
curriculares. Os alunos ain-
da terão acesso às aulas pelo 

Portal da Educação e poderão 
conversar com os professores 
via chat.

 “Temos um desafio na 
área da Educação em função 
de estarmos com as aulas sus-
pensas no Estado e, assim, 
estamos buscando uma for-
ma de manter a condição de 
aprendizagem e a capacidade 
de aprender. Sabemos o efei-
to do distanciamento social 
sobre o calendário escolar e, 
inclusive, sobre o processo 
de formação e de acesso ao 
Ensino Superior, como é o 
caso do Enem”, afirma o go-
vernador Eduardo Leite.

 O Pré-Enem RS, que 
contará com quatro períodos 

Emissora exibirá diariamente dicas 
aulas preparatórias

diários de 60 minutos e 
vai contemplar 86 horas/
aula para cada área do co-
nhecimento, inclui eixos 
ligados às disciplinas de 
Física, Química, Biologia, 
Matemática, História, 
Geografia, Filosofia e 
Sociologia, Literatura, 
Língua Portuguesa, Artes, 
Língua Estrangeira (Inglês 
e Espanhol) e Redação. As 
aulas seguem até 31 de ou-
tubro, semana que antece-
de o início das provas.

 “ Serão quatro horas 
de programação diária, 
mais reprises, com trans-
missão para 13 cidades do 
interior do Estado, além de 
Porto Alegre e da Grande 
Porto Alegre. É o conheci-
mento se espalhando pelo 
Estado”, completa a se-
cretária de Comunicação, 
Tânia Moreira.

 O secretário da 
Educação, Faisal Karam, 
explica que a iniciativa irá 
beneficiar alunos do 3° ano 

do Ensino Médio e membros 
da comunidade escolar que 
desejam prestar o vestibular 
ou o Enem. 

“Após uma série de desa-
fios, em virtude da pandemia, 
elaboramos essas aulas, de ca-
ráter facultativo, para auxiliar 
os alunos na preparação para 
esse período de exames. A for-
mação, que será ministrada 
por professores da Rede, ga-
rantirá o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos e 
a qualificação necessária dos 
estudantes para o ingresso no 
Ensino Superior”, destaca.

 Os alunos que perderem 
algum conteúdo durante a se-
mana poderão acessar o canal 
do YouTube . O diretor do 
Departamento de Educação, 
Roberval Furtado, acrescenta 
que, quando o aluno não tiver 
acesso à televisão ou internet 
para acompanhar as aulas, a 
escola deve proporcionar um 
espaço de estudos, conforme 
a orientação da Seduc. “Os 

primeiros 15 dias de aulas ser-
virão para o alinhamento e a 
revisão dos componentes cur-
riculares já vistos no decorrer 
do Ensino Médio. Em segui-
da, terá início a preparação 
para o Enem.

 Os professores seleciona-
dos para participar têm com-
petências e habilidades para 
falar a linguagem dos jovens”, 
afirma Furtado.

 
  CARGA HORÁRIA: A carga 

horária dos componentes curri-
culares foi definida de acordo 
com a ocorrência das disciplinas 
nas questões do Enem. 

O tempo de aulas será divi-
dido em parte introdutória de 
cada eixo, explanação sobre o as-
sunto, problematização em rela-
ção aos acontecimentos atuais e 
disponibilização de lista de exer-
cícios, ocorrendo, por fim, inte-
ração em tempo real de questões 
de alunos via chat.

Seduc entrega 
cestas básicas
A doação de cestas básicas  para  famílias 

carentes  das escolas estaduais, vem amenizando 
as dificuldades enfrentadas. Na foto, entrega no 
Instituto Gomes Jardim, onde  estão sendo bene-
ficiadas 56 famílias.



 
Seminários homenageiam museus

N o mês de 
maio é 

celebrado 
em todo 
o mundo 

o Dia Internacional dos 
Museus, 18 de maio. Em 
comemoração à data, o 
Museu da Comunicação 

Hipólito José da Costa 
(MuseCom) apresenta 
o ciclo de seminários 

on-line Cultura, museus 
e comunicação no pós-

-Covid-19. Os encontros 

servirão para discutir o 
cenário museológico e 
contarão com a partici-
pação de profissionais 
da área e instituições, 

abordando o tema a 
partir das mais diferentes 

perspectivas.
 Serão sete encontros. 

A abertura dos semi-
nários on-line ocorreu 

na  quarta-feira, 6,  com 
a participação do Museu 
de Arte da Universidade 
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Federal do Ceará (Mauc/
CE). As próximas edições 

acontecem nos dias 8, 
12, 18, 20, 22 e 26, sem-

pre às 17h, com transmis-
são ao vivo no perfil no 

Instagram do MuseCom 
(@visitemusecom) e das 

instituições parceiras.

 Além de uma série de 
precauções com a saúde, 

o atual contexto de pan-
demia da Covid-19 impõe 

também reflexões sobre 
a importância da cultura 
na sociedade. Em maio, 

o papel dos museus e 

Calendário das lives
 6 de maio-Museu de Arte da 
Universidade Federal do Ceará 
(Mauc/CE) @museudeartedaufc
 8 de maio-RS Criativo (progra-
ma da Secretaria da Cultura), 
com o tema “A economia criati-
va” @rscriativo
12 de maio-Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Margs) @
museumargs
18 de maio-Museu da República 
(RJ)-@museudarepublica
20 de maio-Projeto Acervo 
Multimídia-@amaacervos
22 de maio-Theatro São 
Pedro-@teatrosaopedro
26 de maio-Jornalismo em 
tempos de pandemia-@
visitemusecom
 

o futuro dessas institui-
ções entra em evidên-
cia. “Com base nessas 

questões, temos debatido 
no MuseCom nossas 

perspectivas de atuação. 
Promover estes seminá-
rios é uma estratégia de 

ampliar o debate, ouvir 
sobre outras experiências 

e construir, de maneira 
colegiada, caminhos para 

um futuro adequado à 
nossa atuação no dia a 
dia”, reflete o diretor do 

Museu da Comunicação, 
Welington Silva.  

Mês dos museus 
programação especial
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Bem aventuradas as que conseguiram 
parir, pois delas se cumpre a vida ter-
rena que oportuniza nossa vida neste 
orbe, para como prisioneiros da carne 
e do plano físico expiar nossas faltas, 

no popular, (limpar a barra com o Patrão celestial 
das falhas passadas), tendo a disposição duas leis 
fundamentais a prova da nossa regeneração, (a do 
livre arbítrio e a da causa e do efeito) ou seja o direi-
to de escolher o caminho a seguir, se do bem ou do 
mal, na certeza do retorno positivo feliz ou negativo 
infeliz, devolvido proporcionalmente, justo, medido 
quanticamente pelos pensamentos, falas e atitudes. 
Acredite se quiseres, mas nós vivemos num bigue 
broder terráqueo, pra ninguém botar defeito!  

 
O de bom, como já vimos, é que Deus não pune 

ninguém pois é totalmente luz, AMOR, igual o da 
boa mãe que ama incondicionalmente seu filho, que 
perdoa, que ampara e que salva! 

 Pelo excepcional dom de parir, mesmo que cus-
te, que doa, estou convencido que esse ato posicio-
na as mulheres mães num patamar divino de graça 
muito maior do que a dos homens pais, que neste 
dia das mães, devem ofertar no mínimo, uma flor, 
uma poesia e uma música campeira de presente a 
genitora de seus filhos. 

Me conforta o regionalismo gaúcho que tem 
muitas obras de culto as mães, que poderão ser exe-
cutadas sempre, mas lembro quando guri, frequen-
tador da Igreja Metodista do Brasil, do templo São 
Paulo em Uruguaiana, aprendi uma canção escrita 
pelo meu tio avô, (Reverendo .: Sadi Machada da 
Silva que foi Bispo, e hoje prega no oriente eterno), 
que bem representa a magnitude do Ser Mãe, dita 
de forma muito singela, simples, por isso brilhante, 
em letra e música que cantávamos na igreja e ain-
da cantamos familiarmente, nos segundos domin-
gos de maio, rendendo nossa homenagem a elas, em 

especial a nossa mãe CECÍLIA FAGUNDES DE 
ABREU que já vive no céu, e sabemos que labora 
mui protegida em missões no plano inferior, resga-
tando das trevas, espíritos com luz desorientados, 
inconscientes da sua nova realidade. 

Assim com a devida vênia do autor e sin-
to que temos, por todas as mães, de pé cantemos, 
como diz o reverendo: HOJE É TEU DIA MÃE 
QUERIDA; POR ISSO TUDO É TEU; O SOL 
A NATUREZA; O ENCANTO DA FLOR A 
PRÓPRIA VIDA; TUDO É TEU; TUDO É TEU; 
O CÉU O PARAISO O NOSSO AMOR!    

Para pensar: É pela Mãe que Deus retorna à 
luz seus filhos e tem desavisados, indigentes espiri-
tuais, (mais atoas do que ateus), incitando o aborto; 
que a Mãe e Deus perdoem esses, pois não sabem o 
que fazem! 

PELO DIA DAS MÃES

REGIONALISMO por Dorotéo Fagundes
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