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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 13°
4°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

20°
6°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

22º
12°

0 mm

MÍN.

28/7/2020 - 14h

1° Prêmio -  7.523
2° Prêmio -  1.371
3° Prêmio -  5.350
4° Prêmio -  7.288
5° Prêmio -  6.285
6° Prêmio -  7.817

28/7/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Crescente
27/7 a 2/8

Cheia
3/8 a 10/8

NotasNotas

Divulgação SESC

Serviço público

Contribuição dos 
servidores passa de 
11% para 14%

A Câmara de Vereadores de Santo Ângelo apro-
vou na sessão ordinária de segunda-feira, dia 27, 
projeto de lei que aumenta de 11% para 14% a alí-
quota de contribuição dos servidores ativos do 
Fundo de Aposentadoria e Benefício dos Servido-
res (FABS), o regime próprio de Previdência Social. 

O projeto passou por estudos e debates do Exe-
cutivo com representantes dos servidores e estabe-
lece a alíquota patronal de 14%. A alíquota de re-
cuperação do passivo é de 36% neste ano e existe 
uma progressividade para os anos posteriores. Sen-
do assim, o Município é responsável por 50% dos 
valores. Um exemplo é do funcionário que recebe 
salário de R$ 3 mil, o Município será responsável 
por R$ 1,5 mil e mais o relativo às leis sociais.

O projeto atende a dispositivo obrigatório do 
Governo Federal, que determina que a alíquota 
cobrada dos servidores de estados e municípios 
não poderá ser inferior à aplicada aos servidores 
da União, a não ser que o regime seja superavitá-

rio, o que não é o caso de Santo Ângelo e de outros 
295 municípios gaúchos dos 325 com previdência 
própria. Conforme levantamento da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, o déficit atuarial 
do regime de previdência dos 296 municípios hoje 
soma R$ 33 bilhões. 

Segundo a atual administração, caso não fosse 
aprovada a lei para adequação da alíquota até 31 de 
julho, para adoção de medidas e entrada em vigor 
das alíquotas, que ainda precisam respeitar o prazo 
da noventena e da transferência do pagamento dos 
auxílios para o ente federativo. 

Conforme a portaria do Ministério da Econo-
mia, o Certificado de Regularidade Previdenciária 
(CRP) do município que não promover a alteração 
será suspenso. O que acarretaria no impedimento de 
transferência voluntária de recursos, da concessão 
de avais, das garantias e das subvenções pela União 
e da concessão de empréstimos e de financiamentos 
por instituições financeiras federais a Santo Ângelo.

Fernando Gomes

A Sicredi União RS prorrogou as inscrições 
para as empresas participarem da Campanha 
Promocional “Juntos Pela Economia Local” até 
domingo, dia 02 de agosto. A adesão é feita pelo 
site da Sicredi União RS ou o link: https://sicre-
diuniaors.com.br/empresas-parceiras. Não há 
custos para participar, pois toda a ação será pro-
movida e organizada pela Cooperativa.

Podem se inscrever todas as empresas, loca-
lizadas na área de atuação da Cooperativa, que 
estão formalmente constituídas e emitem nota 
fiscal eletrônica ou documento fiscal de venda de 
mercadorias ou prestação de serviço legalmente 
válidos e que sejam associadas ou vinculadas a 
uma das seguintes entidades: Sicredi União RS, 
Sindilojas, ACI ou CDL.

A campanha visa estimular associados e não 
associados a realizar suas compras onde residem, 
afim de cooperar com o desenvolvimento da eco-
nomia local, visto o cenário de impacto da pande-
mia de COVID-19.

COMO FUNCIONA A PROMOÇÃO?
A Promoção tem previsão de ser lançada no 

início do mês de setembro, quando associados e 
não associados, pessoas físicas ou jurídicas que 
residem na área de atuação da Cooperativa e que 
comprarem nas empresas participantes da pro-
moção poderão concorrer a prêmios. A cada nota 
fiscal, a partir de R$ 50,00 em compras, o consu-
midor receberá um número da sorte.

No total a Cooperativa vai distribuir mais de 
R$ 1,3 milhão em premiação. Serão mais de 2 mil 
vales-compra no valor de R$ 500,00 distribuídos 
entre os municípios da área de atuação da Sicredi 
União RS; 12 vales-compra no valor de R$ 10 mil 
cada, sorteados entre todos os consumidores par-
ticipantes da Promoção na região e 12 poupanças 
no valor de R$ 10 mil cada, sorteados entre to-
dos os consumidores participantes da Promoção. 
Mais informações em nosso site: www.sicrediu-
niaors.com.br

Sicredi prorroga o prazo 
de inscrição da promoção 

Juntos Pela Economia Local
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Marcos Demeneghi

Cotidiano

Quem narra são os trabalha-
dores que realizam a limpeza 
destes espaços públicos e pres-
tam serviço para a administração 
pública municipal. “Cara tu limpa 
em um dia e no outro já tem, os 
moradores percebem que tu leva, 
eles vêm e botam de novo” disse 
Rômulo ao descrever que encon-
tram roupeiro velho, sofás, cômo-
das, galhos de árvores. 

Mas nesse pente fino que rea-
lizam nas principais ruas e aveni-
das da cidade, o que mais rapida-
mente é lembrado por eles são as 
garrafas long neck, as sacolas e os 
copos plásticos. 

Na última segunda-feira, dia 
27, o corte da grama e o recolhi-
mento deste material era reali-
zado no canteiro central da Av. 

Getúlio Vargas. Rômulo e Carlos 
vazem uma rápida vistoria antes 
dos demais colegas iniciarem o 
corte da grama. Ao  realizarem 
este pente fino é que encontram 
galhos resultante da poda domés-
tica e também denunciam os luga-
res mais recorrentes onde encon-
tram lixo depositado, como por 
exemplo, na Av. Getúlio Vargas, 
nas proximidades da Coca Cola, 
na Rua Antunes Ribas, próximo 
da Marques de Tamandaré e na 
Av. Venâncio Aires próximo da 
UNIMED, por ser uma prática re-
corrente nestes lugares os traba-
lhadores lembram com facilidade. 

Quanto ao rendimento do 
trabalho de poda da grama e 
limpeza que realizam cotidia-
namente na cidade ele fala que 

é relativo, depende do número 
de pessoas na equipe, do altura 
da grama e do clima/tempo, mas 
Rômulo estima que uma avenida 
como a Getúlio Vargas precise de 
um tempo aproximado de dois a 
três dias para ser concluída, em 
média. A empresa para a qual 
eles trabalham possui um cami-
nhão que ajuda no recolhimento 
destes materiais, mas quando 
a quantidade é muito grande, 
também acionam a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 
para ajudar na remoção do lixo. 

A equipe usa telas de proteção 
para proteger os carros e cones de 
sinalização para demarcar a área 
de trabalho, pois trabalham nas 
vias públicas com o movimento 
dos automóveis e pedestres. 

Trabalhadores cortam a grama no canteiro central da Av. Getúlio Vargas

Que tipo 
de lixo 
tem nos 
canteiros?
Garrafas de bebida alcoólica, sacolinhas 
e copos plásticos estão entre os tipos 
de lixo não perecíveis mais recorrentes 
encontrados nos canteiros das Avenidas 
de Santo Ângelo. Depois disso, os galhos 
de árvores, moveis velhos e variados 
outros tipos ocasionais. 

Lixo depositado na Av. Getúlio Vargas esta semena
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Os pratos da CHICA TO GO - continuam fazendo 
um grande sucesso e cada vez mais solicitados, 
pois são feitos com muito carinho e com selo de 
qualidade - Chica Sperling! Além do cardápio 
tradicional de congelados (publicado abaixo), 
a chef Chica está produzindo o “PRATO DO 
DIA” (Marmitex), que ficam prontos a partir 
das 11 horas, para você comer no almoço, 
sem precisar descongelar! Tudo no formato 
“Chica TO GO”, é claro. O marmitex serve duas 
pessoas. Resumindo, a CHICA TO GO são pratos 
deliciosos com todo o requinte, sabor e aroma 
que você quer e merece! E tem a finalidade 
de oferecer pratos feitos no dia ou em opção 
congelados. Então, é só ligar para 9.8131-0717, 
e encomendar o “prato do dia” ou os pratos 

congelados do tradicional cardápio. 

CHICA TO GO
PRATO DO DIA & CONGELADOS

PARA O ÁLBUM 
DE FAMÍLIA!
Adriana Schneider 

- conceituada 
empresária que 

comanda com 
determinação e 

entusiasmo a KNN 
Idiomas - Kingsway 

em Santo Ângelo, 
com suas filhas, Júlia 
- Broto Santo Ângelo 
2019 e Ana Carolina 
- dentista, num belo 

clic assinado  por Vick 
Almeida.

Foto: Vick Almeida

1. BERINGELA PROVENÇAL - R$ 35,00
2. CAMARÃO AO MOLHO BECHAMEL - R$ 95,00
3. CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS -  R$ 40,00
4. CONCHIGLIONE DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 40,00
5. CONCHIGLIONE DE SALMÃO - R$ 45,00
6. CONCHIGLIONE TOMATE SECO E RÚCULA - R$ 40,00
7. COXA DESOSSADA COM MOLHO DE LARANJA - R$ 30,00
8. DELÍCIA DE FRANGO - R$ 30,00
9. FILÉ AO MOLHO DE VINHO - R$ 50,00
10. FILÉ DE FRANGO AO MOLHO GORGONZOLA - R$ 35,00

11. FILÉ DONA CHICA - R$ 55,00
12. FILÉ PARMEGIANA - R$ 55,00
13. FRANGO CORDON BLEU NO MOLHO SUGO - R$ 30,00
14. LASANHA BOLOGNESA - R$ 40,00
15. LASANHA DE FILÉ - R$ 45,00
16. LASANHA DE FRANGO - R$ 35,00
17. LASANHA DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 35,00
18. SALMÃO C/ AROMA DE LARANJA - R$ 65,00
19. TILÁPIA AO MOLHO ESPECIAL - R$ 35,00

TO GO

Pratos prontos  para você levar para casa - produzidos 
pela Chef Chica Sperling. Os produtos são feitos com 
muita higiene, com alta qualidade e com muito carinho. 
Sem falar no sabor especial e inconfundível que faz 
parte da arte de cozinhar de Chica Sperling. O cardápio 

abaixo são dos pratos Chica To Go congelados!

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)
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Caroline Bauer, a Rainha 13ª Fenamilho, que hoje atua com 
competência como prefessora na Bela Forma - Estilo de Vida,  
estreou idade nova, na última segunda-feira, dia 27. Quem 
também foi muito cumpimentada pelo seu níver, na segunda-feira, 

27, foi Carla Jaskulski Flores, que integra com dinamismo a equipe 
da Redemaq. E hoje, dia 29, a destacada Minéia Bertê Meneghetti 
- respeitada maquiadora, acrescenta mais um ano em sua vida. À 
Caroline, Carla e Minéia, parabéns, saúde, felicidades e sucesso!

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

Foto: Vick AlmeidaFoto: Fernando Gmes

CAROLINE BAUER CARLA JASKULSKI FLORES MINÉIA BERTÊ MENEGHETTI

Foto: Marciele Steinhorst
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INFORMATIVO 14ª CRE
Rosa Maria de Souza

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE
E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br
Blog: http://cresantoangelo.blogspot.com.br

Nossa página no face é 14ª CRE

ÚLTIMO ENCONTRO DA TRILHA
GESTÃO NA EDUCAÇÃO ACONTECEU

NA SEXTA-FEIRA (24)
A Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), em 
parceria com o Sebrae-RS, promoveu, na sexta-
feira, 24 de julho, o último encontro da Trilha Online 
Gestão na Educação. O evento, que contou com a 
presença da mestra em Educação e Planejamento 
Educacional, Thelmy Rezende, foi a conclusão 
da capacitação sobre Gestão Pedagógica. Com 
experiência nas áreas de Administração Escolar, 
Planejamento Educacional e docência do Ensino 
Superior, a professora abordou, entre outros temas, 
sobre os cuidados necessários para a implementação 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); o 
impacto nas diferentes áreas, processos e atividades 
da escola; as relações da educação empreendedora 
com a BNCC; e as relações da gestão pedagógica 
com os resultados dos indicadores que medem a 
qualidade do ensino no Brasil. Iniciativa da SEDUC 
com realização do Sebrae, a Trilha foi destinada 
às equipes diretivas das escolas da Rede Estadual, 
Coordenadores Regionais de Educação e para os 
diretores e coordenadores dos departamentos da 
SEDUC. A ação visou promover encontros on-line 
com especialistas e profissionais em gestão para 
qualificação da administração escolar.

EMICIDA, KONDZILLA, BABU E LÁZARO 
RAMOS ESTÃO ENTRE ATRAÇÕES 

CONFIRMADAS NO CRIE O IMPOSSÍVEL
A terceira edição do evento Crie o Impossível está 
chegando. Voltado para os estudantes da rede 
pública, o encontro inspiracional tem, entre as 
atrações confirmadas, o rapper Emicida, o ator Babu 
Santana, o produtor KondZilla, o ator Lázaro Ramos, 
a executiva do Google Lisiane Lemos, a médica e 
vencedora do BBB 20, Thelma Assis, o ativista Rene 
Silva,o triatleta Thiago Vinhal, o empreendedor e 
fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino, a filósofa e 
feminista Djamila Ribeiro, e a empreendedora social 
Polyane Costa. O evento será promovido no dia 30 de 
julho, às 16h, pela ONG Embaixadores da Educação, 
em parceria com o Sebrae e a Secretaria Estadual 
da Educação (SEDUC). O encontro, gratuito, traz 
diversas histórias de sucesso de ex-alunos da rede 
pública e teve as duas primeiras edições realizadas 
no estádio Mineirão, em Minas Gerais. Em 2020, 
a ação ocorreria presencialmente no estádio Beira-
Rio, porém, em virtude da pandemia, será realizado 
de forma totalmente on-line. As inscrições já 
estão abertas e a transmissão ocorre pelo canal 
do Youtube Embaixadores da Educação. Faça sua 
inscrição no site do evento identificando sua escola 
e a 14ª Coordenadoria Regional de Educação- Santo 
Ângelo- RS (https://www.crieoimpossivel.com.br).

ENCONTROS DE FORMAÇÃO
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação, 
juntamente com a URI Campus de Santo Ângelo, 
realizará uma série de Encontros de Formação 
abordando as “Ferramentas do Google For Education 
na Educação Básica”. O primeiro encontro acontece 
na quarta-feira, dia 29 de julho, às 9h30min, com a 
participação dos professores Fábio Cesar Junges e 
Rosangela Ferreira Prestes. A formação destina-se 
aos professores das escolas estaduais da região de 
abrangência da 14ª CRE e será transmitido através 
do canal do Youtube da URI Santo Ângelo.

Política

Resposta do governador 
causa mal-estar no 

empresariado gaúcho
A Reforma Tributária gaúcha está na 

pauta de empresários e de políticos em 
todo o Estado do Rio Grande do Sul e na 
última sexta-feira, dia 24, um seminário 

promovido pela Assembleia Legislativa 
teve a participação do Governador do 

Estado, Eduardo Leite, o qual respondeu 
uma pergunta da Presidente da Federa-

sul, Simone Leite e causou mal-estar entre 
entidades representativas da classe empre-

sarial e como resposta foram publicadas 
cartas de repúdio e apoio à presidente, 

inclusive a ACISA de Santo Ângelo.
Confira a pergunta de Simone Leite: “Go-

vernador, considerando que estamos perdendo em-
presas e talentos para outros estados, que o governo 
está propondo aumento de carga tributária, como 
vamos melhorar nossa competitividade em relação 
aos estados da região sul.”

Resposta do Governador: “O assunto da 
Reforma Tributária é complexo de fato. Nem todos 
conseguem compreender. Confesso que eu tinha a 
expectativa de que a Simone Leite, presidente da 
Federasul, tivesse uma capacidade melhor de enten-
dimento da reforma, porque essa fala de aumento 
da carga tributária, sugere dois caminhos. Ou há 
má intenção, de distorcer o que está acontecendo 
na reforma. E eu espero que não haja má intenção 
da presidente da Federasul. Ou há desconhecimento 
ou alguma incapacidade de compreensão que talvez 
revele alguma incapacidade nossa de traduzir para 
ela esta reforma.”

NOTA DE REPÚDIO 
ACISA Santo Ângelo

A Associação Comercial, Cultural, Industrial, 
Serviços e Agropecuária de Santo Ângelo (ACISA) 
vêm por meio desta nota, manifestar seu repúdio 
às declarações desrespeitosas do Sr. Eduardo Leite, 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao 
responder de modo ofensivo uma das principais 
dirigentes empresariais do Estado, representante 
de mais de setenta mil empresas gaúchas, empre-
endedores e líderes empresariais que ajudam na 
geração de emprego, mesmo com a perda de com-
petitividade que governantes têm realizado ano a 
ano penalizando a classe produtiva gaúcha.

A posição agressiva e defensiva tomada pelo 
Governador acende um alerta para que a Assem-
bleia Legislativa seja a protagonista neste momen-
to, para impedir a aprovação do projeto que foi pro-
posto por um Governo que quer impor sua visão 
em vez de manter o diálogo.

Os empresários gaúchos são contra a proposta 
de Reforma Tributária do Estado apresentada pelo 
Governador atual, onde trará aumento de impostos 
a todo povo gaúcho, perdendo mais competitivida-
de em relação aos outros Estados, e como consequ-
ência, gerando uma evasão de empresas e um Es-
tado cada vez mais falido e na contramão do Brasil.

A solução para os problemas financeiros do 
Estado passa por uma profunda reforma adminis-
trativa da máquina pública gaúcha e, não por uma 
reforma arrecadatória que, mais uma vez, penaliza 
quem produz, gera empregos e arrecadação ao Es-
tado.

A ACISA Santo Ângelo manifesta apoio às ini-
ciativas da Federasul que trabalha dia a dia para 
defender a classe empresarial do Estado e a perma-
nência das empresas no Rio Grande do Sul.

Felipe Fontana
Presidente da ACISA Santo Ângelo

CONHEÇA ALGUNS ARGUMENTOS DO 
GOVERNO PARA REALIZAR A REFORMA TRIBUTÁRIA

O secretário da Fazenda Marco Aurelio des-
tacou que o conjunto de medidas busca resolver 
uma série de outras questões que inibem o desen-
volvimento do Estado, entre as quais a oneração 
dos mais pobres. Em gráfico, apresentou o impac-
to do ICMS por faixa de renda, que é de 3,4% so-
bre as famílias que ganham mais de R$ 23.850,00 
e chega a 14,7% para aquelas que recebem até R$ 
1.908,00 por mês.

POR QUE FAZER A REFORMA TRIBUTÁRIA

Um dos focos do governo é expor os motivos 
para a proposta do Estado, resumidos em três tó-
picos:

1. É prioridade para o governo modernizar o 
sistema tributário, tendo apresentado no ano pas-
sado 30 medidas do Receita 2030.

2. Há uma discussão amadurecida nacional-
mente de que a mudança é urgente. O Estado, 
além de apoiar a reforma tributária nacional, está 
antecipando medidas no âmbito local.

3. A redução de alíquotas de ICMS no final do 
ano demandará medidas financeiras compensató-

rias, tendo em vista a fragilidade fiscal do Estado 
e de prefeituras e a crise mundial.

O governador e o secretário da Fazenda argu-
mentam que o diagnóstico do atual sistema tri-
butário gaúcho, com três grandes problemas que 
geram impactos significativos na arrecadação e no 
desenvolvimento do Estado:

• Complexidade, com a multiplicidade de alí-
quotas e a diversidade de isenções, o que gera 
custos operacionais para empresas e para o Es-
tado, insegurança jurídica e alto nível de judicia-
lização;

• Cumulatividade, com o estorno de créditos 
de ICMS e vedação a diversos “creditamentos” 
do imposto, o que gera perda de competitividade 
e acréscimo de custos; e

• Regressividade, com baixa participação dos 
impostos sobre o patrimônio e ineficácia das 
desonerações sobre o consumo básico, gerando 
peso dos impostos maior para os mais pobres, 
inibe o consumo e gasto público deslocado do 
objetivo das isenções.
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Organizações solidárias

Ativistas 
pedem o 
fim das 

carroças 
urbanas
Em agosto de 2015 um grupo de mulheres 

resgata um cavalo em situação de maus tratos 
em Santo Ângelo e assim inicia a ONG - Pé de 
Pano. Em cinco anos de atuação já cuidou de 
300 cavalos, proporcionou a adoção de 30 e 

mantêm livres e alimentados 15 equinos em uma 
área de 4 hectares na zona rural do município. 

A Pé de Pano é composta por um grupo de cinco 
ativistas da causa animal que lutam para mudar 
uma  realidade específica de Santo Ângelo, elas 

solicitam políticas públicas voltadas para núcleos 
familiares que vivem da exploração do lixo em 
situação de vulnerabilidade e para animais que 

sofrem maus tratos em decorrência de atividades 
econômicas degradantes 

Foto: Marcos Demeneghi

A Ong - Pé de Pano é percebida pela 
comunidade de Santo Ângelo como 
guardiã dos cavalos em situação de 
maus-tratos e é requisitada sempre que 
uma há uma ocorrência deste tipo. No 
entanto, a presidente e advogada da 
ONG, Cristine Peixoto, afirma que exis-
te uma inversão de papéis, na qual, as 
ONGs fazem o trabalho, mas, por omis-
são do poder público. “Se um cavalo cai 
no meio da rua, ninguém socorre” ex-
plica Cristine. 

A ONG tem um aporte de R$ 2 mil 
reais do poder público municipal e este 
recurso é usado para arrendamento da 
área onde se recuperam e vivem estes 
cavalos, bem como para parte do com-
plemento alimentar. No entanto, Cristi-
ne informa que este valor é insuficiente 
para a maior parte dos gastos que são 
com saúde e transporte dos cavalos 
atendidos. Conforme informou a presi-
dente, a garantia do atendimento só é 
possível por meio de vaquinhas solidá-
rias on-line, contribuições espontâneas 
de empresas locais e pessoas físicas, 
brechós, entre outras ações protagoni-
zadas por este grupo. 

O esforço desta ONG é para que o 
poder público assuma novas responsa-
bilidades e inicie um processo de mu-
dança da realidade social que está en-
volvida no uso de equinos na tração de 

veículos como carroças e as populares 
gaiotas. 

A ONG é composta ainda pela vice-
-presidente Ana Carolina Moraes, a te-
soureira Bruna Birkmam, a secretária 
Yasmin Tesche e a Veterinária Caroli-
na Corrêa. “Nós abrimos a discussão e 
mostramos que é possível fazer. Basta o 
poder público querer e o único caminho 
é proibir o uso de veículos com tração 
animal, compreendemos que para isso 
é necessário ofertar novas formas de 
trabalho para as famílias que usam esse 
recurso como sustento”. Explica a advo-
gada da ONG Pé de Pano, que esclarece 
o posicionamento deste grupo de cinco 
mulheres que trabalham no cuidado e 
resgate destes animais. “nos propomos 
a ser auxiliares e não protagonistas na 
fiscalização e cuidado dos cavalos”. 

CADA CAVALO É IDENTIFICA-
DO COM NOME

“Jesus que foi resgatado no natal, 
a zoe foi esfaqueada no bairro Tesch, 
o capitão foi atropelado na Av. Salgado 
Filho, Tupiara foi abandonada na Av. 
Sagrada Família, o Chicle foi abando-
nado numa carroça na Duque de Ca-
xias, aquele outro caiu com um homem 
bêbado na Getúlio Vargas, a Palmeiri-
nha foi resgatada quase morta em fren-
te a Quick, a jurema é de Entre-Ijuís e 

o tupã estava abandonado em um mata-
gal na RS 344, a Catarina o Negão…  e 
assim é, cada um tem uma história de 
maus-tratos que podem ser comprova-
das com fotos e laudos veterinários e por 
isso foram resgatados e estão sob nossos 
cuidados”, fala com fluência Cristine. 

Afirma ainda que todos estes ani-
mais estavam em situações muito pre-
cárias, “gravíssimas”. A veterinária Ana 
Carolina Moraes explica que o asfalto 
exige muito mais cuidado com os cas-
cos dos cavalos, e fala das diferenças 
entre o campo e o asfalto, relata que 
na maioria das vezes os próprios donos 
fazem a ferragem e de modo incorreto. 

PORQUE PROIBIR O USO DE 
VEÍCULOS COM TRAÇÃO ANI-

MAL?
“Recolher lixo com o uso de veícu-

los com tração animal não é uma causa 
social que deva ser apoiada, por vários 
motivos”, argumentam as ativistas da 
causa animal da ONG Pé de Pano. Per-
cebemos crianças que deveriam estar na 
escola, mas estão em cima de carroças, 
idosos que poderiam receber auxílio 
social e atendimento em saúde reco-
lhendo lixo. O trabalho na zona urbana 
com uso do cavalo na tração de veículo é 
praticamente impossível de trazer o bem 
estar para o animal e a dignidade para 

os cavalos, do ponto de vista econômico 
é inviável e além disso é um animal de 
pastagem, de campo, complementam as 
ativistas. 

Argumentam ainda, que cerca de 
90% dos cavalos tem problemas de 
nutrição, pois é muito caro manter 
um animal de grande porte na zona 
urbana do município, por este motivo 
consideram inviável defender o uso do 
animal para tração de veículos, pois 
é uma atividade inviável do ponto de 
vista financeiro. 

Quanto ao argumento histórico e 
tradicional da importância do cavalo 
nas atividades econômicas, o grupo 
reconhece o legado do cavalo para im-
pulsionar a economia do país na épo-
ca colonial, mas repudiam o uso dos 
equinos depois da industrialização e 
expansão urbana e tecnológica, pois 
no seu posicionamento social e pon-
to de vista, os cavalos já cumpriram 
essa função na formação econômica 
do País, além de que, no passado as 
condições em que viviam eram bem 
diferentes das percebidas hoje no meio 
urbano. A grande maioria dos cavalos 
trabalha em situações de exploração, 
ou seja,  até a exaustão, sem os devidos 
cuidados que precisam.

Edição e reportagem | Marcos Demeneghi

Fotos: Marcos Demeneghi

Integrantes da ONG Pé de Pano alimentam os cavalos na área arrendada na zona rural do Município

Quinze equinos estão em recuperação na área
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Distanciamento controlado

O estado aceita o argumento e a 
região continua na bandeira laranja
Na 12ª rodada do Distan-

ciamento Controlado, o Rio 
Grande do Sul manteve as 
mesmas oito regiões da se-
mana anterior em bandei-
ra vermelha. A divulgação 

foi feita pelo governador 
Eduardo Leite em trans-

missão pelas redes sociais 
ainda na segunda-feira, 

dia 27. As bandeiras estão 
vigentes desde a 0h de on-
tem dia, 28 e tem validade 

até a próxima segunda-
-feira, dia três de agosto. 

A argumentação da região de Santo Ângelo foi 
aceita pelo Governo do Estado e a bandeira conti-
nua laranja. Segundo a justificativa do governador 
o pedido foi acatado devido à melhoria aparente na 
região, com manutenção do número de leitos livres, 
redução do número de confirmados em UTI, núme-
ro de leitos livres para ocupados ainda em níveis 
adequados de segurança, número de confirmados 
em UTI com crescimento pequeno em sete dias na 
macrorregião e estabilidade no indicador de ativos 
versus recuperados. A região também tem recebido 
pacientes de outras macrorregiões, o que auxilia o 
enfrentamento da epidemia no Estado.

No mapa preliminar, divulgado na sexta-feira 
(24/7), 14 regiões haviam sido classificadas com alto 
risco epidemiológico. Após analisar 49 pedidos de 
reconsideração enviados por municípios e associa-
ções, o Gabinete de Crise decidiu acatar o recurso de 
seis regiões, resultando em 12 regiões com bandeira 
laranja (risco médio).

O mapa definitivo com a classificação de todas as 
regiões e os respectivos protocolos recomendados 
podem ser acessados em https://distanciamento-
controlado.rs.gov.br.

Segundo o governador, o fato de aceitar os pe-
didos mostra que o Distanciamento Controlado é 
flexível e resistente. Tendo em vista as resistências 
em todo o país com relação ao distanciamento social, 
se o governo não tivesse predisposição ao diálogo e 
para eventualmente reconsiderar as classificações, 
“estaríamos diante de um modelo que geraria maio-
res contestações”.

Um dos indicadores que ajudou todas essas regi-
ões a se manterem na bandeira laranja foi a disponi-
bilidade de leitos de UTI para atender pacientes com 
Covid-19 em todo o Estado, por conta da ampliação 
que o governo está promovendo em parceria com 
municípios, hospitais e Ministério da Saúde. Desde 
o início da pandemia, já foram habilitados 697 leitos 
– ampliação de 74,7%, totalizando 1.630 leitos UTI 
adulto SUS.

Graças à maior oferta de leitos, mesmo com o 
aumento do contágio da doença, o RS passou de 
547 leitos livres na semana anterior para 566. “Essa 
melhoria pesou positivamente no cálculo de risco 
de todas as regiões, além de indicadores específicos 
de cada uma que também melhoraram”, explicou o 
governador (veja ao final a explicação dos recursos 

deferidos).

EDUARDO LEITE TESTOU POSITIVO PARA 
O NOVO CORONAVÍRUS

Leite fez menção ao próprio contágio por corona-
vírus, confirmado na sexta-feira (24/7) pelo exame 
RT-PCR. Desde que foi diagnosticado como positivo 
para a doença, o governador está isolado e mantendo 
os compromissos oficias de modo virtual, sem con-
tato com assessores. Até o momento, teve sintomas 
leves, como cansaço e dor de cabeça, e está tomando 
analgésicos comuns.

“Fica muito clara a necessidade do cuidado por 
parte de todos. Mesmo tomando muito cuidado, 
acabei, em algum momento, vulnerável a contrair 
o vírus. Graças aos cuidados que adotamos, a maior 
parte, senão todas as pessoas ao meu redor não sofre-
ram contágio. Isso é uma boa demonstração de que, 
com protocolos, podemos ter o funcionamento de 
muitas atividades. Por isso, rogo a toda a população 
que siga os protocolos para que possamos diminuir o 
contágio para reduzir o número de internações. Se a 
velocidade de internações continuar crescendo, po-
deremos observar restrições maiores”, alertou Leite.

Imagem da tela transmitida pela internet durante a live do Governador


