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Na bandeira laranja local
quase tudo fica fechado
Decreto para o lockdown decretado pelo Prefeito Márcio Amaral foi oficializado nesta sexta-feira. No final-de-semana poucas atividades estarão funcionando.
Para evitar aglomerações a medida saiu pela culatra. Houve engarragamento no trânsito e mega filas nos supermercados. Cobertura completa nesta edição

Governador Eduardo Leite
está positivo para o Covid-19

Parece eletrocardiograma...

Márcio larga a mão do PP
e abraça linha restritiva
que agrada os petistas

Leia o editorial na página 2

O número de internos na UTI Covid-19 da Caridade tem oscilado de forma
impressionante. Quinta esteve à beira do colapso. Nesta sexta-feira já eram cinco
internados. Segundo a médica Marilene Campagnolo, isto acontece porque alguns
pacientes são internados em situação mais complicada, mas diante da negativa para
Covid-19 ele é removido para outro setor. Saiba mais na Geral

Semana teve 51
novos infectados
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BAH !! Médicos divergem

Nesta semana, pelos números
avassaladores e oficiais do número de
novos infectados em Alegrete, teria sido o
motivo da adoção do lockdown pelo prefei-
to Márcio Amaral. Durante toda a quinta-
feira, ele manteve várias reuniões, com os
integrantes de um comitê de emergência,
que foi criado ainda em março. O Prefeito,
que até então, vinha se mantendo numa
linha mais defensiva, surpreendeu ao usar
de um expediente mais radical como este,
apesar de ser em dois dias.

O Prefeito, até o final de semana, concor-
dava com a bandeira laranja e comemorava
o adiamento do resultado que saiu nesta
sexta-feira. Alegrete contabilizou quatro
óbitos em uma semana, e viu de repente em
quatro dias chegar a quase 50 novos casos,
a UTI Covid-19, superlotar, (igual a UTI
normal da Santa Casa de Caridade) e pela
primeira vez, desde o início da pandemia, o
número de pessoas curadas ficou bem
aquém dos novos contaminados.

Márcio ficou mais próximo ao que pregam
os militantes do PT. Muito parecido com o
que defende a médica e vereadora Nívia
Souza. Márcio aparente ter soltado a mão
do PP e de seus seguidores. Rapidamente
ganhou notoriedade estadual e seu
lockdown caiu como uma sonata de pan,
para os setores da mídia que torcem por
este regime de tratamento, baseado em
práticas iniciadas na idade média.

Ao soltar a mão de seu aliado, Márcio
passou a centralizar em lives, as aparições
públicas para falar sobre o tema do mo-
mento, que garante audiência em qualquer
plataforma de comunicação (nas redes
sociais, facebook e google impulsionam em
seus algarítimos as palavras coronavírus,
pandemia e covid-19). De uma hora para
outra a página da Prefeitura, com este tipo
de postagem passou a ter audiência acima
de 20 mil visualizações e o Prefeito está
mais imperial, retirando do PP qualquer
possibilidade de protagonismo.

Verdade que a Secretária Bianca Casarotto
esteve presente na live de quinta-feira à
noite, mas como apoio técnico, uma vez
que não disputa votos com ninguém,
embora faça parte do diretório do PP, ex
aliado do Prefeito.

Do lockdown como ciência mesmo existe
pouca comprovação, mas tem apoio maciço
de quem segue o conteúdo da grande mídia
tradicional do Brasil, totalmente
convencida da pauta multiculturalista, que
ataca o uso do kit preventivo e só aceita
como ciência e produção de conhecimento
tudo que tiver o aval financeiro e
mercadológico com a assinatura de George
Soros.

Alegrete já adotou o protocolo que usa
preventivamente a Ivermectina, a
Hidroxicloroquina e Azitromicina como
medicamentos básicos de combate a pri-
meira fase dos pacientes infectados. O
problema é que estes medicamentos sumi-
ram das farmácias. Até quinta-feira, ainda
era possível ser comprada a Ivermectina
sem receita médica. Ontem, a ANVISA
tornou obrigatória a prescrição. Porém, nas
veterinárias o remédio ainda estava dispo-
nível pela metade do preço das farmácias
da cidade.

Não há nenhum estudo comprovando que
pacientes que evoluíram rapidamente para
os casos mais graves, e colapsaram a UTI
Covid-19, não tiveram acesso ao kit básico,
nesta semana. Porém, até sete dias atrás,
este fato era comemorado pela diminuição
de novos internados em qualquer das três
modalidades que trata do Covid-19 na
Santa Casa de Caridade. A ala, o hospital
de campanha e a UTI.

A verdade que os fatos atropelaram o
Prefeito Márcio Amaral, que além do
coronavírus, tem que se equilibrar na
gangorra sucessória. Queiramos ou não,
este vírus chinês, vai ser julgado nas urnas
em novembro. Queiramos ou não.

O lockdown e o vírus que vai influir no voto
Para clarear os fatos e reforçar o entendimento sobre
os remédios que fazem parte do kit preventivo de
controle ao combate do Covid-19. Destacamos um
debate que está no youtube. Dois médicos e pesquisa-
dores, com vasta experiência e produção de conheci-
mento. Dr.Wong e Dra.Lucy kerr, inclusive são autores e
vídeos para treinamento de centenas de médicos no
Brasil. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas todos estão
convidados a assistir.
https://www.youtube.com/
watch?v=CvhO4wUY7ZI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=r5t-
kgdDQ5s&t=18s

https://www.youtube.com/watch?v=RISTm5ytwNY

Na semana que passou o Cremers e Simers, RS, volta-
ram a deixar claro a posição que as entidades defen-
dem em relação à prescrição do Kit Covid para medidas
profiláticas e tratamento preventivo:
- O que vale é o ato médico.
Isto significa que a administração de hidroxicloroquina,
azitromicina, ivectromicina e zinco, depende da decisão
do médico e da concordância do paciente. O presidente
do Simers, Marcelo Matias,disse o seguinte ao jornal
Zero Hora no domingo:
- O partidarismo foi aplicado à ciência. isto nunca
aconteceu antes. Médicos estão na berlinda e sob
ameaça das famílias em duas situações: quando não
prescrevem e quando prescrevem.
Sobre as exigências de confirmações científicas compro-
vadas, disse Matias:
- Se usássemos essa regra para tudo, não teríamos
metade dos tratamentos que temos no mercado hoje.
Com informações do blog de Políbio Braga

9h. No face..

Conteúdo
relevante.
De segunda
à sexta-feira

Simers e Cremers pontuais
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Espera no SENHOR, anima-te, e ele
fortalecerá o teu coração; espera, pois,

no SENHOR. (Salmos 27:14)
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MURAL

Obituário Loterias

Mega Sena concurso 2282 - 1 GANHADOR: R$ 28.456.665,08
12 27 30 36 45 52
Quina concurso 5321 - 3 GANHADORES
03 06 07 28 29
Timemania concurso 1514 - Acumulou!
05 21 26 41 47 75 80
Lotofácil concurso 1996 - 4 GANHADORES
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 18 19 20 22 25
Lotomania concurso 2093 - Acumulou!
10 13 17 18 24 31 32 34 39 45 48 49 58 62 64 66 71 76 88 91
Dupla Sena concurso 2108 - Acumulou!
1º sorteio 01 19 22 26 37 49
2º sorteio 18 22 33 38 39 42
Federal concurso 05480
1º 23367, 2º 24804, 3º 17102, 4º 39594, 5º 35477

Dia 24/07
Fátima A. Lopes de Oliveira, 49
Marisete Moreira Tito, 57
Dia 23/07
Justina da Silva Ballejo, 80
Antônio Emílio Braga, 67
Dia 22/07
Enilda Dos Santos Frantz, 77

Frio volta com força

O final de semana será marcado
pelo retorno do frio no Rio
Grande do Sul. Com a mu
dança na direção do vento

(que passa a soprar do sul, trazendo o ar frio
das zonas polares), as temperaturas caem
significativamente. Para São José dos
Ausentes, na Serra, está prevista a mínima
do dia no RS:  1°C.

De acordo com a Somar Meteorologia, há
condições para chuva em todas as regiões
até a parte da manhã. Depois desse período,
conforme as áreas de instabilidade vão se
afastando, o tempo volta a ficar firme e o
sol reaparece.

No domingo (26), a tendência é de que as
temperaturas caiam ainda mais. Segundo a
Somar Meteorologia, o ar seco que passa a
atuar sobre o território gaúcho se associa ao
vento frio, inibindo a formação de nuvens e
favorecendo o declínio nos termômetros.
Com isso, há risco de geada ao amanhecer
na maioria das regiões — as exceções são a
Região Metropolitana e o Litoral Norte. A
mínima do dia no RS, -2°C, é esperada em
São José dos Ausentes (novamente) e Bom
Jesus, na Serra. A máxima deve ser aponta-
da em Marcelino Ramos, no norte gaúcho:
23°C. Em Porto Alegre, os termômetros
variam entre: 9°C e 14°C.

O sol predomina em todo o Estado. À

noite, porém, zonas de instabilidade devem
dar origem a uma nova frente fria, que pode
provocar chuva em alguns pontos do noroeste
gaúcho (especialmente em municípios mais
próximos da fronteira com a Argentina). Nas
demais áreas, o tempo segue firme.

Fronteira Oeste: no sábado (25), o dia
ainda começa com céu nublado e chuva fraca.
À tarde, à medida que as zonas de instabilida-
de se afastam, o céu volta a se abrir. No
domingo (26), o tempo fica firme e com sol
entre poucas nuvens, mas há risco de geada
ao amanhecer. Em Alegrete, os termômetros
variam entre 3°C e 17°C no sábado e entre
4°C e 18°C no domingo.
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“Espera no Senhor, e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a
terra; tu o verás quando os ímpios forem exterminados.” - Salmos 37:34OPNIÃO

SÉRGIO DA SILVA ALMEIDA

Supervisor regional de vendas da Eko’7
contramaodomundo@terra.com.br

Escritor, colunista de jornais e
palestrante recordista mundial

do Guiness Brasil 2008

O PRA SEMPRE,
SEMPRE ACABA!

cafesoporifero@gmail.com

JOÃO ALFREDO
RAMOS JR

Com penso é mais caro
“A verdadeira ignorância não é a

ausência de conhecimento, mas o fato de
se recusar a adquiri-lo .”

Karl Popper

Ao me mudar para Caxias do Sul, em
2008,  vislumbrei algumas vantagens. Uma
delas, sem dúvida, a proximidade com
Porto Alegre; a segunda, é que tive a sorte
de, na vida profissional, responder a um
teórico, no sentido de quem se dedica
cotidianamente ao estudo e à reflexão. É
um privilégio trabalhar para uma pessoa
que ouve Beethoven, Bach, conhece a
filosofia de Kant, de Hegel, dos Clássicos,
de Kierkegaard; que participa de um grupo
de estudos sobre Adorno, e o melhor é
poder, eventualmente, discorrer sobre os
saberes por estes propalados, no fim do
expediente ou num almoço.

A despeito de algumas sutis diferenças
de pensamento político entre nós, não há
debates significativos; no máximo,
interlocuções e foram estas que suscitaram
a reflexão sobre um tema, a saber, qual será
o papel da esquerda nos dias de hoje, numa
clara referência a crise conflagrada do ideal
socialista.

A resposta está na ponta da língua e é a
atitude revolucionária. Seria simples assim
se não tivéssemos que considerar que por
trás disso tudo estão as contradições do
marxismo.

Ser revolucionário não pressupõe a luta
de classes até a derrocada da elite, com a
ascensão do proletariado (como
contextualizar o termo?); mas pressupõe
que a crítica do marxismo ao capitalismo
resultou em humanização deste modo de
produção e continua a produzir avanços, no
entanto, com o uso de outros expedientes.

Se antes era o enfrentamento de posições,
hoje teremos o enfrentamento das idéias.

Outros de saberes ilibados como José
Genoino, Marcos Rolim e, antes, o
professor Adelmo Genro, discorreram
brilhantemente sobre assunto, propondo a
ruptura com uma razão pretensamente
tradicional. O que queriam dizer com isso?
Foi outro Marcos, o Muller, professor de
Lógica A, na UFSM, que me apresentou ao
pensamento de Karl Otto Appel e ao de
Jürgen Habermas. Eles identificaram esta
tradição racional como uma razão
instrumental. Para ambos, o debate político,
reconhecido como embate de opiniões,
precisa ser erigido no terreno de uma razão
comunicativa, para além da relação sujeito-
objeto. Desta relação emerge a práxis
humana, de transformar o ambiente em seu
favor, colocando em lados opostos a
humanidade (sujeito) e a natureza (objeto).
Para Marx, tal relação constitui-se na
essência do  “trabalho” e rege a ação
humana.

Habermas, por outro lado, propõe outra
relação, originária da ação da primeira em
um terreno comum, a relação sujeito-
sujeito, intersubjetiva e subsidiária da
chamada razão comunicativa.

À esquerda cabe a Ação Comunicativa.
A atitude revolucionária, então,  será
permeada pela ruptura com esta
subordinação do pensamento teórico, do
debate político, à relação sujeito-objeto.
Para tanto é necessário retomar a reflexão
teórica. A prática revolucionária que se
espera da esquerda e do ideal socialista é a
que  pressupõe como meio a relação
sujeito-sujeito, uma razão comunicativa
cujo  fim todos sabemos qual é e se chama
homem.

Um jornal gaúcho do qual sou
articulista perguntou em sua
enquete on-line: "O que você

levará de lição após o fim da pandemia?".
Entre os participantes, 23,81%
responderam "que ser solidário deve ser
para a vida toda", 22,22% "valorizar mais
os encontros familiares", 11,11% "a
importância de estar próximo dos
amigos" e 7,94% "que o futebol pode ser
deixado de lado".

Fazer o bem precisa virar hábito.
Outro dia levei marmita para o jovem que
vendia abacaxi no semáforo e, papo vai
papo vem, ele me disse que "abacaxi dá
mais que droga!". Eu dei um sorriso
amarelo. Ele explicou: "Eu tento mostrar
a quem vende droga que, com o abacaxi,
além de ser um negócio legal, se ganha
mais dinheiro". Eu finalizei com bom
humor: "Parabéns, cara, vender drogas é
correr o risco de um dia ter que descascar
um baita 'abacaxi'".

Trocar visitas por chamadas de vídeo
no celular virou um ato de amor, mas não
ameniza a saudade da família. Quando foi
perguntado a Madre Teresa o que fazer
para promover a paz mundial, ela
aconselhou: "Vá para casa e ame sua
família".

Dia 20 foi o Dia do Amigo. Entre as
mensagens, uma engraçada me reportou à

infância: "Amigo é aquele que te
sacaneia, te bate, te xinga, mas não deixa
que os outros façam a mesma coisa com
você".

Dia 19 foi o Dia do Futebol - sem
futebol. No grupo dos ex-jogadores do
São José no WhatsApp os comentários
foram em clima de saudosismo. Nós,
atletas de fim de semana, estamos quase
pirando sem as emoções dos campeonatos
amadores. Numa madrugada eu cheguei a
dar um chute em minha esposa enquanto
dormia. E gritei gol!

Todavia, o que chamou a atenção na
pesquisa foi o alto número dos que
"acham que a pandemia não terminará
mais": 34,82%. Barbaridade! É certo que
o vírus fará nascer um novo normal.
Porém, é preciso trazer à memória o que
pode dar esperança. A peste negra, a gripe
espanhola, a H1N1 (que não parou a
economia como agora), e tantas outras
não duraram para sempre. Por que com o
coronavírus será diferente? Uma hora ou
outra a pandemia acabará - e deixará
lições.

Portanto, além dos cuidados
necessários, vale lembrar a letra de "Por
enquanto", da Legião Urbana: "Se lembra
quando a gente, chegou um dia a
acreditar. Que tudo era pra sempre, sem
saber, que o pra sempre, sempre acaba".
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“Se podes?”, disse Jesus. “Tudo é possível àquele que crê.” 
Marcos 9:23CORONAVÍRUS

Lockdown em plena bandeira laranja

Contrariando as previsões e contrari
ando o novo normal do Prefeito
Márcio Amaral, o Governo do
Estado acaba de divulgar o mapa

do controle da pandemia no RS.
O mapa preliminar da 12ª rodada do

Distanciamento Controlado volta a trazer mais
da metade das 20 regiões em bandeira vermelha
(risco alto). De oito regiões classificadas em
vermelho na 11ª rodada, o Estado tem, agora, 14
regiões com risco alto para o contágio por
coronavírus: Caxias do Sul, Taquara, Canoas,
Porto Alegre, Pelotas, Santa Rosa, Santa Cruz
do Sul, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Cruz
Alta, Bagé, Passo Fundo, Palmeira das Missões
e Santo Ângelo.

As regiões de Lajeado, Cachoeira do Sul,
Erechim, Ijuí, Uruguaiana e Santa Maria foram
enquadradas preliminarmente na bandeira
laranja (risco médio).

Veja como ficou o mapa preliminar da 12ª
rodada no site https://
distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

Das regiões em bandeira vermelha, a de
Caxias do Sul segue no nível mais preocupante,
visto que manteve a mesma média ponderada
final da semana anterior, de 2,16. Outras duas
regiões apresentaram crescimento das médias
ponderadas finais: Pelotas (de 1,61 para 1,78) e
Bagé (de 1,34 para 1,69), ambas puxadas com o
agravamento de indicadores da própria região e
da Macrorregião Sul.

As demais em bandeira vermelha tiveram
pequenas oscilações, porém ainda mantendo
classificação de alto risco. Taquara ficou com
média de 2,06; Canoas, de 1,86; e Porto Alegre,
de 1,83. Com exceção de Caxias do Sul, cuja
média se manteve igual à da semana passada, as
médias ponderadas das regiões apresentaram
melhora.

Pacientes de fora
Nos últimos dias, por conta do agravamento da

pandemia, algumas regiões apresentaram altas taxas de
ocupação leitos de UTI. Para garantir o acesso qualificado
e no tempo oportuno dos pacientes aos leitos de UTI, cabe
ao Estado transferir pacientes entre hospitais, inclusive
para outra macrorregião, que não a de residência do
paciente.

Para avaliar o impacto no cálculo das bandeiras dessas
transferências de pacientes entre regiões, a Secretaria de
Saúde analisou todas as internações de pacientes fora de
sua macrorregião de residência. No entanto, não se obser-
vou, mesmo realizando todos os ajustes, modificação do
resultado final da bandeira em nenhuma das regiões
Covid-19.

Ou seja, na simulação, ajustando os pacientes (cada qual
ficando na sua macrorregião de residência), manteve-se as
bandeiras na mesma definição de restrição, não havendo
alteração da bandeira final. Portanto, o efeito de uma
macrorregião atender pacientes de fora não foi determinante
para a classificação final em nenhuma das regiões

Regra 0-0
Os 352 municípios (do total de 497) das 14 regiões que

estão preliminarmente classificados em bandeira vermelha
somam 9.280.229 habitantes, ou seja, 82% da população
gaúcha (11.329.605 habitantes).

Desse total, 181 cidades e seus 1.003.503 habitantes
(8,9% da população) podem adotar protocolos de bandeira
laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja,
não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores
nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regula-
mento local.

Com exceção desses municípios enquadrados na Regra
0-0, as demais prefeituras e associações regionais têm 36
horas – que se encerram às 6h de domingo (26/7) – para
apresentarem recurso por meio do formulário de on-line:
https://forms.gle/nT2gbChzaNuxnKY48.

Os pedidos de reconsideração serão avaliados pelas
equipes técnicas do governo. A decisão será tomada pelo
Gabinete de Crise na segunda-feira (27/7) e, à tarde, o
mapa definitivo, vigente a partir de terça (28/7), será
divulgado.

O esforço para ampliar o número de novos
leitos de UTI (90 unidades a mais de uma
semana para outra) fez com, neste período, a
maior oferta crescesse no mesmo patamar de
pacientes que exigiram tratamento intensivo. Os
leitos de UTI aumentaram 4% e, agora, somam
2.370 em todo o Estado, mesmo percentual de
avanço em termos de novas internações nessas
unidades.

Nesta quinta-feira (23/7), 1.804 leitos de UTI
estavam ocupados, sendo que houve um recuo
das internações por demais doenças graves e um
aumento do número de internações por
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG),
resultando em aumento da participação desses
pacientes no total de leitos ocupados de 43%
para 48%. Na semana anterior, havia 1.733
leitos de UTI com pacientes.

De qualquer forma, a razão de leitos livres
para cada ocupado por Covid-19 seguiu tendên-
cia de queda – menos de um leito livre para cada
ocupado. Isso aponta um risco maior para o
colapso da rede hospitalar caso o número de
internações pela doença siga acelerado.

Por enquanto, nessas 12 semanas de
Distanciamento Controlado, não houve registro
da bandeira mais grave, de cor preta, que repre-
senta risco altíssimo. Para atingir a bandeira
preta, o arredondamento da média ponderada
dos 11 indicadores deve alcançar, no mínimo,
2,5, enquanto a da bandeira vermelha é 1,5.

No entanto, no último mês o avanço da
pandemia foi significativo. No período de 30
dias (entre os dias 25 de junho a 23 de julho), as
internações em leitos clínicos com Covid-19
aumentaram 108,4% (passou de 478 para 996).
Isso se refletiu nos casos que exigiram
internação em UTI, que igualmente dobraram
neste período: saltou de 307 pacientes para 645
(aumento de 110%).
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CORONAVIRUS

Confira a situação em municípios vizinhos
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CORONAVIRUS

Estado do RS terá sexta
rodada da pesquisa
sobre Covid-19 neste
final de semana

Lançada no início de
abril, a pesquisa
que busca estimar o
número de pessoas

que já contraíram o
coronavírus no Rio Grande do
Sul chega a sua sexta rodada. A
partir deste sábado (25),
novamente serão aplicados 4,5
mil testes rápidos, seguido de
uma breve entrevista sobre
ocorrência de sintomas, busca
por assistência médica e rotina
das famílias em relação às
medidas de distanciamento
social. Encomendado pelo
governo do Estado junto à
UFPel (Universidade Federal
de Pelotas), o estudo mapeia os
casos da doença e acompanha a
velocidade de disseminação do
contágio entre os gaúchos.

Até a próxima segunda-feira
(27), o objetivo é visitar 500
domicílios em cada um dos
nove municípios escolhidos:
Canoas, Caxias do Sul, Ijuí,
Passo Fundo, Porto Alegre,
Pelotas, Santa Cruz do Sul,
Santa Maria e Uruguaiana. A
seleção das residências e dos
moradores ocorre por meio de
um sorteio aleatório, utilizando
os setores censitários do IBGE
como base. Para a realização
do exame, os entrevistadores
coletam uma gota de sangue da
ponta do dedo do participante.
A amostra é analisada pelo
aparelho de testes em
aproximadamente 15 minutos.

Avanço da doença
Os resultados da última rodada, divulgados no final de

junho, já identificaram o avanço da pandemia. Na
oportunidade, o estudo estimava que cerca de 53 mil pessoas,
equivalente a 0,47% da população gaúcha, tivesse anticorpos
para a doença. O dado representa um gaúcho infectado para
cada 214 habitantes.

“Essa nova etapa da pesquisa deverá retratar o início do
período que já prevíamos como o mais crítico do avanço da
Covid-19, tanto no número de casos confirmados quanto da
sobrecarga nos serviços de saúde. Essa radiografia do
momento será fundamental para nos orientar nos próximos
passos”, destacou a coordenadora do Comitê de Dados do
governo, Leany Lemos, que também lidera a equipe técnica
responsável pelo monitoramento dos indicadores do modelo
de Distanciamento Controlado.

A quinta etapa do estudo apontou ainda uma queda no
índice de isolamento no intervalo de um mês, ao estimar que
apenas 12,7% dos entrevistados alegaram estar sempre em
casa. No final de maio, eram 14,5%.

“O diferencial do estudo é realizar esse levantamento
global, incluindo pessoas sem sintomas, e observar as mesmas
cidades ao longo do tempo. A sexta etapa vai nos permitir
conhecer a realidade do avanço do coronavírus nas diferentes
regiões, neste momento de aceleração de casos e internações
no Estado”, diz a epidemiologista Mariângela Freitas da
Silveira, que participa da coordenação do estudo na UFPel.

A pesquisa tem apoio das secretarias de Saúde e dos órgãos
de segurança dos municípios. Em caso de dúvida, os
participantes podem entrar em contato com a Guarda
Municipal ou Brigada Militar para obter informações sobre as
visitas às casas.

Além da etapa deste fim de semana, o cronograma prevê
mais duas rodadas: a sétima deve acontecer de 22 a 24 de
agosto, e a oitava, de 26 a 28 de setembro. “As datas vão
depender da prevalência que encontrarmos na atual fase. Se os
percentuais ficarem acima de 1%, o intervalo entre as coletas
será de três semanas; se ultrapassar 5%, reduzimos para duas
semanas”, explica a coordenadora.

Governador do RS
Eduardo Leite testa
Positivo para Covid 19

O governador Eduardo Leite informou no fim da tarde
desta sexta-feira que contraiu o novo coronavírus. Ele realizou
um teste RT-PCR que apontou que ele está com Covid-19.
Ele, entretanto, disse não apresentar sintomas.

Com o diagnóstico, o governador disse que cancelou toda a
sua agenda e iniciará isolamento, conforme as instruções
médicas.

Abaixo reprodução da postagem em sua rede social.
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Semana
fecha com 51
infectados novos
em Alegrete
O boletim

epidemiológico
emitido pela

Secretaria Municipal de Saúde
nesta sexta-feira, 24, registrou
5 novos casos positivos de
Covid-19 e 5 pacientes
recuperados. Os novos casos
são 3 mulheres e 2 homens com
idades entre 11 e 74 anos,
quatro estão em isolamento
domiciliar e uma hospitalizada.
Os recuperados estavam em
isolamento domiciliar.

Com isso, o município
chega a 178 casos
confirmados, com 117
recuperados, 52 ativos (43 em
isolamento domiciliar e 9
hospitalizados) e 9 óbitos.
Dois pacientes positivados
ontem necessitaram de
internação.

São 2.105 pessoas testadas,
sendo 1.914 testes negativos, 178
positivos e 13 aguardando
resultado. Em observação com
síndrome gripal são 271 pessoas.

facebook.com/emquestaoale
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Diante da situação de extrema preocupação com o Coronavírus na cidade
e o crescente número de casos positivados, o prefeito Márcio Amaral
anunciou durante a live com a participação da secretária de saúde, Bianca
Casarotto e a responsável pelo setor de Vigilância Epidemiológica, Juliana
Michael, que a partir das 21h30min desta sexta-feira (24/7) estará
decretando LOCKDOWN em toda a cidade, com prazo de validade até as 6h
da próxima segunda-feira (27/7). Somente estarão funcionando hospital,
farmácias e postos de combustível apenas para abastecimento. O prefeito
pediu a compreensão da comunidade e afirmou que a medida é necessária,
no sentido de proteger a todos.

Fim-de-semana com tudo
fechado, apesar da região
estar na mesma bandeira

A Prefeitura de Alegrete publicou no
final da manhã desta sexta-feira o
Decreto que impõe o lockdown por dois
dias em Alegrete. O anúncio da medida
havia sido feito na noite de quinta-feira,
pelo facebook pelo Prefeito Márcio
Amaral.

https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=3041102952664193&id=477988422309005

Porém, e o objetivo desta medida
era diminuir as aglomerações e
concentração de pessoas em massa, o
resultado foi totalmente o contrário
nesta sexta-feira. A cidade ficou com
movimento intenso no trânsito, com

engarrafamentos em frente aos maiores
supermercados, e quase todos eles
lotados, com grandes filas, conforme
registro do site
www.emquestao.com.br.

Feiras já estimam prejuízos
vultuosos, principalmente as que
buscam na Ceasa, e chegaram com
produtos perecíveis para o fim-de-
semana. Padarias não estão liberadas e
proprietários entrevistados pelo EQ
manfestam preocupação. “Nossos
padeiros sem poder circular não virão
domingo. Segunda-feira provavelmente
não teremos como assar pão as 5h”.

O que disse o Prefeito Márcio

UTI Covid-19 colapsou
e remédios do kit estão
em falta nas farmácias

A UTI da Santa Casa Caridade está
com a lotação máxima, oito internados,
e a UTI Covid-19 chegou a ter oito, o
número máximo, mas um paciente
negativou o teste.

Segundo a médica Marilene
Campagnolo a média de consulta no
ambulatório é de 22 pessoas por turno.
Hoje o número de pacientes de Alegrete
na UTI-19 é de quatro”, confirmou.

Na madrugada também houve sete
internações de pacientes na ala Covid-
19, todos com sintomas de síndrome
gripal.

A Secretaria Municipal de Saúde

divulgou nesta quinta-feira o boletim
com os novos casos perfazendo 47
novos infectados fesde segunda-feira.

Para piorar, mesmo com a
implantação do novo protocolo
preventivo, com a prescriçao da
Ivermectina, Hidroxicloroquina e
Azitomicina tais medicamentos
sumiram das farmácias.

Quando reaparecem por encomenda
o preço está o dobro. Até a semana
passada era vendida na média de R$
4,80 agira, por encomenda, os pacientes
só compram pelo preço de R$ 8,00 e
isto quando conseguem.
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GERAL

Prefeitura e Ministério
Público oportunizam troca
de experiências entre
famílias acolhedoras

MARCELO DI GIUSEPPE

A "Idiocracia" brasileira

Cientista Social e Político do Instituto
IBESPE (www.ibespe.com.br)

e articulista da Rádio Jovem Pan

http://marceloibespe.blogspot.com

A derrota por 7 a 1 na Copa de 2014, em pleno solo
brasileiro, foi mais do que um simples momento vergonhoso
do futebol nacional. O resultado evidenciou que há muitos
anos a Seleção Canarinho deixara de ser uma grande força
mundial, apesar da mídia e da opinião pública brasileira
insistirem nessa tese.

Nos últimos 30 anos, a cegueira nacional não atingiu
apenas o esporte. Nas artes, na cultura, na imprensa e
principalmente na academia, a exaltação à mediocridade
transformou o Brasil em uma sociedade imbecilizada, que
odeia o conhecimento, que maltrata a língua portuguesa, que
despreza a meritocracia, que destrói as universidades públicas
e que ridiculariza aqueles que buscam pelo aperfeiçoamento
pessoal.

Um bom exemplo disso foi a repercussão positiva dada pela
mídia e por personalidades brasileiras à entrevista concedida
pelo youtuber Felipe Neto ao jornal New York Times.

A desonestidade intelectual dessas pessoas que aplaudiram
o youtuber deixou muito claro que mais importante do que a
qualidade do interlocutor e a veracidade de suas opiniões, é a
imposição do projeto de poder progressista no Brasil e no
mundo.

Felipe Neto precisa ter consciência de que ele é apenas uma
peça do jogo tramado pela esquerda e o estamento burocrático
para voltar ao poder e que após usarem a sua influência sobre
os seus 30 milhões de seguidores, quase na totalidade jovens,
será jogado ao ostracismo como fizeram com Leon Trotsky
em 1940.

O grande problema é que a esquerda brasileira de hoje é
fruto dessa sociedade imbecilizada, que faz com que ela seja
incapaz de perceber que atualmente os jovens de 16 a 24 anos
representam menos de 10% do eleitorado brasileiro e a cada
ano, representarão uma fatia cada vez menor dos eleitores,
sem contar que ao crescerem e ir aumentando a sua
responsabilidade com a vida, a tendência de abandonar sonhos
revolucionários aumentará proporcionalmente.

Acreditar que Felipe Neto será a virada de chave na política
nacional é pura burrice, ovacionar seus ataques ao Brasil em
um dos jornais mais importantes do mundo, deveria ser crime
de lesa pátria!

No último dia 17 de
julho, a Prefeitura
de Alegrete, por

meio da Secretaria de
Promoção e Desenvolvimento
Social/Moradia Transitória- Lar
Nova Esperança e o Ministério
Público, através da promotora
de Justiça da Infância e
Juventude, dra. Luiza Trindade
Losekann, realizaram encontro
entre as famílias inseridas no
Serviço de Acolhimento
Familiar e às famílias que estão
em fase de habilitação. O
encontro oportunizou troca de
experiências entre famílias que
já recebem crianças e
adolescentes e famílias que
pretendem acolher. A
coordenadora da Moradia,
Rosemara Damasceno,
expressou a satisfação de tal
iniciativa, resumindo "esse
momento representou

produtivo um espaço de
reflexão e questionamento
acerca da temática da Infância
e Juventude e todos nós só
temos a ganhar com estes
encontros. "

A secretária de Promoção e
Desenvolvimento e Social Iara
Caferatti, informa às famílias
interessadas em participar do
Programa Família Acolhedora

que devem procurarem a sede
da gestão, localizada na rua
Demétrio Ribeiro nº 409,
objetivando conhecer e se
encantar com uma nova forma
de acolher crianças e
adolescentes.

Informações e contato
Serviço de Acolhimento
Familiar pelo telefone 3422
8693
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HORÓSCOPO SERVIÇO

Áries - (20/03 a 20/04)
É um bom dia para organizar as tarefas da rotina e para
superar obstáculos no trabalho. Uma nova consciência é
necessária para que você conquiste o seu crescimento pro-
fissional. Você terá condições de resolver assuntos do rela-
cionamento.

Touro - (21/04 a 20/05)
A vida pede novas posturas para desfrutar a vida, mas para
isso é imprescindível renovar as suas posturas. Novas per-
cepções o fazem amadurecer a relação com os filhos e tam-
bém o campo amoroso. As relações familiares passam por
mudanças.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)
A maturidade deve ser exercitada em família. O céu lhe dá
condições de assumir compromissos mais ousados, com
foco em investimentos para o imóvel ou para as necessida-
des domésticas. O céu colabora com contatos e notícias.

Câncer - (21/06 a 21/07)
O céu lhe dá condições de resolver questões profissio-
nais ou de fazer acordos importantes com sócios, par-
ceiros ou com uma pessoa do seu ambiente próximo.
Seja objetivo e busque entender o quanto as transfor-
mações são necessárias.

Leão - (22/07 a 22/08)
É preciso ter consciência das responsabilidades financei-
ras que estão inseridas neste ciclo. O céu lhe dá condi-
ções de conduzir os planos com estratégia e superação.
É um bom dia para se expressar e se posicionar com al-
gumas pessoas.

Virgem - (23/08 a 22/09)
É preciso se responsabilizar pelos seus talentos e a cada
dia buscar desenvolver o seu melhor. Abandone a neces-
sidade de obter resultados perfeitos. Encare os desafios
como formas de mudar padrões limitantes e inove as pos-
turas.

Libra - (23/09 a 22/10)
É preciso se responsabilizar pelos seus talentos e a cada
dia buscar desenvolver o seu melhor. Abandone a necessi-
dade de obter resultados perfeitos. Encare os desafios como
formas de mudar padrões limitantes e inove as posturas.

Escorpião - (23/10 a 21/11)
É preciso se responsabilizar pelos seus talentos e a cada
dia buscar desenvolver o seu melhor. Abandone a neces-
sidade de obter resultados perfeitos. Encare os desafios
como formas de mudar padrões limitantes e inove as pos-
turas.

Sagitário - (22/11 a 21/12)
É o seu esforço e a sua capacidade de interagir com as res-
ponsabilidades financeiras que lhe trarão resultados profissi-
onais. Você está passando por um processo muito importan-
te de amadurecimento da vocação.

Capricórnio - (22/12 a 21/01)
Você está amadurecendo muito ao absorver novas percep-
ções filosóficas, seja por meio das crenças, dos estudos ou
de experiências em outras cidades. É importante seguir a
sua nova consciência para obter o crescimento almejado.

Aquário - (21/01 a 18/02)
O seu maior aprendizado, neste momento, é aprender a se
desapegar de uma vida que não funciona mais para você
neste novo ciclo. Busque se esforçar ao máximo para ven-
cer os medos e permitir a entrada das mudanças.

Peixes - (19/02 a 19/03)
Uma pessoa importante contribui com os seus projetos e
pode trazer boas notícias. O esforço aliado à maturidade
é essencial para que você possa conquistar o seu cresci-
mento. O foco pode estar no casamento, nas parcerias
ou em sociedades.

facebook.com/emquestaoale

VIRVIRVIRVIRVIRTUTUTUTUTUALALALALAL
PROSPECTORA E IMOBILIÁRIA

CRECI 36.403 e 23.795-J
Av. Assis Brasil, nº 817 - C. Alta

Tel. (55) 3422 8722 - (Vivo) 99164 9810
WHATSAPP 9164 9810 - Atende 24h (exceto sábado)

E-mail: imobiliariavirtual2008@yahoo.com.br

LOCAÇÃO
· AV. A.  BRASIL Nº 817 (frente padaria Rosariense  e

LADO B. V. veículos)

· SALA  c/ 23 m2 - R$1.000,00 ( IDEAL  P/ -  Instituto de
beleza – barbearia)

· SALA  c/45 m2 - R$2.000,00 ( IDEAL. P/  - confeitaria,
produtos naturais)

· SALA c/ 20 m2 - R$1.000,00 ( IDEAL. P/ - ESC. Compra
de gado e cereais)

· SALA c/ 30 m2 -  R$1.500,00 ( IDEAL. P/ - Escritório de
contabilidade  OU produtos naturais (Venâncio Aires
LATERAL prédio nº 762 esquina c/ Gen. Sampáio.

VENDAVENDAVENDAVENDAVENDA
· 28 HÁ campo NÚ – À 13 KM da cidade (Caverá) – Recebe

Apartamento em Rio Grande: R$ 260.000,00R$ 260.000,00R$ 260.000,00R$ 260.000,00R$ 260.000,00

MANTEMOS SIGILO!

A Prefeitura de Alegrete, através
da Secretaria de Promoção e Desen-
volvimento Social, comunica que
continuará sem atendimento ao
público no Setor de Cadastro único/
Bolsa Família na semana de 27 a 31
de julho. O motivo é o processo de
implantação da rede lógica.

O atendimento retornará no dia 3
de agosto, das 7h30min às 13h30min,
na nova sede localizada na rua
Demétrio Ribeiro 57, fundos do
Conselho Tutelar.

Pedimos a compreensão de todos e
informamos que todos os CRAS
estão aptos para atender as demandas
dos usuários.

Cadastro Único/Bolsa
Família sem
atendimento ao
público na semana
que vem

Em razão do
Decreto Municipal n°
514, de 24 de julho
de 2020, que determi-
na fechamento do
comércio e serviços a
partir das 21h30min
desta sexta-feira, o 2º
Drive-Thru Solidário
de Alegrete, que
aconteceria no dia 25/
7, será transferido
para uma próxima
data, em respeito às
medidas de segurança
e contenção visando a
não disseminação da COVID 19. Assim que for normalizada a
situação, informaremos a nova data. A Secretaria de Promoção
e Desenvolvimento Social e Miss Alegrete agradecem o apoio
e a compreensão de todos, comunidade, empresas,
voluntariado e demais secretarias.

2º DRIVE-THRU SOLIDÁRIO
DE ALEGRETE É ADIADO
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Prefeitura fomenta o
desenvolvimento das
agroindústrias através da
Secretaria de Agricultura

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei.” - Mateus 11:28

No último dia 22
de julho, foi
realizada uma
visita técnica

pela equipe da Secretaria de
Agricultura e Pecuária na
propriedade do senhor Alan
Pahim e senhora Claúdia
Castro, onde os mesmos
iniciaram a atividade de agro
industrialização de produtos de
origem animal e vegetal na
zona rural. Os produtores
construíram uma edificação
para produção dentro do que é
exigido pela legislação federal,
seguindo as orientações dos
técnicos do Programa de apoio
as Agroindústrias da Secretaria
de Agricultura e Pecuária.

Hoje é de suma importância
que este processo seja realizado
dentro dos padrões sanitários e
ambientais, pois, só assim, os
produtores poderão
comercializar seus produtos
com segurança, garantindo a
inocuidade e qualidade do
produto ofertado à população.
As exigências são relevantes
pois trata-se de saúde pública e
as consequências são de gran-
des proporções àqueles que não
atendem a legislação.

A Agroindústria Sabor da
Estrela, fica na localidade da
Estrela a aproximadamente 15
km da sede do município, e
conta com uma gama de produ-
tos, tal diversificação ficou a
critério da criatividade dos
proprietários que, com muita
dedicação e comprometimento,

realizam o trabalho garantindo
a sua renda com maior aprovei-
tamento do que produzem.
Hoje são ofertados doces em
calda, doce de leite, queijo
tradicional, temperado, com
tomate seco e com azeitona,
mix de legumes descascados,
dentre outros.

E não para por aí, pois, em
breve, incluirão mais opções no
seu roll de produtos, sendo
beneficiados pela Consulta

Popular 2019/2020 com equi-
pamentos que trarão maior
agilidade na produção, poden-
do inovar com a fabricação de
bebida láctea.

Estavam presentes na visita
o secretário de Agricultura e
Pecuária, Daniel Gindri, o
chefe do SIM médico veteriná-
rio Gabriel Charão e o diretor
de Fomento da SAP, engenhei-
ro agrícola Maurício
Marchezan.
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"Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não
deixará impune quem tomar o seu nome em vão.

Êxodo 20:7
MERCADO

Centro recebe tratamento
especial do Exército para
desinfecção contra o corona

Sicredi e Prefeitura,
assinam convenio
para consignado
aos Servidores

A Prefeitura de Alegrete e a
Sicredi Pampa Gaúcho
assinaram convênio para que os
servidores públicos municipais
possam contar com a opção de
aderir ao crédito consignado.
Este é uma modalidade de
empréstimo com o prazo maior
e a taxa de juros mais reduzida.
O valor é depositado
diretamente na conta corrente e
as parcelas são descontadas na

folha de pagamento. O
convênio passa a valer a partir
do mês de julho.

O servidor público
municipal também poderá
realizar a portabilidade de
empréstimo consignado
efetuado em outras intuições
financeiras para a Sicredi com
taxas mais acessíveis. Os
servidores efetivos terão
possibilidade de parcelamento

em até 96 vezes e condições
especiais.

Os interessados devem
entrar em contato com a
agência Centro da Sicredi pelo
telefone (55) 3422 2376 ou
com a agência da Cidade Alta
pelo telefone (55) 3421 2597,
ou ainda, para agendar o
atendimento pelo WhatsApp
Oficial do Sicredi (51) 3358
4770.

Nesta semana, pela segunda vez, o Exército voltou a atuar
forte na desinfecção de locais públicos do centro, onde há
maior circulação de pessoas. Os militares, rigorosamente
equipados fizeram a desinfecção em locais como na frente da
Santa Casa de Caridade, na Praça Getúlio Vargas e pela
segunda vez no Calçadão, além da praça no entorno do Centro
Cultural, onde sempre há concentração de skatistas.

O Prefeito Márcio Amaral publicou um post em na página
pessoal do facebook, pontuando as novas rotinas pra tentar
conter o aumento de infectados pelo coronavírus na cidade.

"Estamos atuando em diferentes pontos que apresentam
grande registro de circulação de pessoas no nosso Alegrete.
Em parceria com o Exército estão sendo sanitizados pontos no
centro da cidade, paradas de ônibus, entradas e arredores de
instituições de saúde e diversas ruas Estamos diuturnamente
trabalhando para evitar a propagação do coronavírus e ajudar
na segurança da população, mas é fundamental que cada um
nos ajude e faça a sua parte", escreveu Márcio Amaral.
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deixará impune quem tomar o seu nome em vão.
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INVERNO
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Pesquisa do Sebrae RS mostra que 21%
das empresas gaúchas estão fechadas

A mais recente edição da Pesquisa de
Monitoramento dos Pequenos Negócios na Crise,
realizada pelo Sebrae RS entre os dias 03 e 12 de julho,
mostra que 21% das empresas gaúchas estão impossibi-
litadas de funcionar. O resultado é cinco pontos
percentuais mais alto do que a edição anterior do
levantamento. Para 28% dos respondentes isso aconte-
ce por conta dos decretos governamentais que amplia-
ram as restrições de funcionamento em várias regiões
do Estado. Já para outros 25% a natureza da atividade,
predominantemente presencial, é causa direta da
impossibilidade de abrirem seus estabelecimentos,
situação que pode explicar a razão de 10% dos entre-
vistados estarem pretendendo remodelar seus negócios.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae
RS, André Vanoni de Godoy, os números refletem as
dificuldades que os empresários vêm enfrentando por
conta da pandemia. "Entendemos que para amenizar
essa situação os protocolos para funcionamento dos
estabelecimentos devem ser mais criteriosos, levando
em consideração a situação específica dos pequenos

Faturamento
76% diminuiu
16% inalterado
8% aumentou

Expectativa para os próximos 30 dias
44% manter
16% expandir
13% retomar
12% reposicionar
9% reduzir
6% encerrar

negócios, os quais têm sido gravemente prejudicados
por esta falta de diferenciação em relação às grandes
empresas", afirma.

Já em relação ao posicionamento das empresas,
segundo Godoy, há que procurar orientação para
explorar novos canais de venda e de relacionamento
com os clientes, de forma a enfrentar com mais
chances de sobrevivência o vai e vem das autoriza-
ções de abertura. "Reposicionar-se com rapidez é
fundamental para permitir a travessia da crise, pois a
demora na tomada das decisões difíceis pode ser fatal,
já que pode levar ao exaurimento dos recursos da
empresa, avalia o dirigente.

Das empresas que seguem funcionando, 40%
precisaram adaptar a estrutura física, 17% estão
trabalhando com ferramentas digitais e 12% com
delivery e take away, revelando uma nova realidade
do mercado. E mesmo com as adaptações, 76% dos
empreendedores gaúchos ainda sofrem com a queda
no faturamento, sendo que para praticamente a meta-
de deles (48%), a queda é superior a 50%.

Falta de recursos
A dificuldade para obter empréstimo, que tem

sido uma das principais dores de cabeça dos empre-
sários desde que a pandemia do novo coronavírus
chegou ao Rio Grande do Sul, segue entre os
destaques. O levantamento mostra que 42% dos
empresários buscaram financiamento para manter o
negócio funcionando, ante os 39% do mês anterior.
Dos que tentaram algum tipo de financiamento,
59% afirmaram não ter conseguido obter crédito.
Entre as principais causas listadas estão a restrição
cadastral da empresa ou dos sócios (23%) e a falta
de garantias ou avalistas (22%).

A necessidade de empréstimo está relacionada
com a escassez de capital de giro, apontada pela
pesquisa como a principal carência dos pequenos
negócios, chegando a 65% dos entrevistados - com
aumento de sete pontos percentuais em relação ao
mês de junho. Outras necessidades apontadas pelos
respondentes são a análise sobre tendências e
perspectivas do mercado (27%) e alternativas para
diversificar produtos e serviços (24%). A Pesquisa
de Monitoramento dos Pequenos Negócios ouviu
631 empresários em todo o Rio Grande do Sul, no
período de 03 a 12 de julho.

Confira mais dados da pesquisa realizada pelo Sebrae RS:
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GERAL “O Senhor te guardará de todo mal; ele guardará a tua alma.
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e

para sempre.” Salmos 121:7-8
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“A esperança demorada enfraquece o coração,
mas o desejo chegado é árvore de vida.” - Provérbios 13:12
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Casa incendeia na Z. Leste

Pouco antes das 16 horas, vizinhos de uma
casa de construção Mista na rua Carvalho Bairro
Capão do Angico, notaram fumaça vinda do
local e acionaram a corporação de Bombeiros.

Segundo informações dos vizinhos, a casa
modelo madezati não estava sendo habitada a
algum tempo e a energia elétrica estava
desligada.

Os Bombeiros chegaram rapidamente ao
combate as chamas, mas o vento atrapalhou
bastante na extinção do fogo.

Não se sabe ainda a causa do fogo, populares
acreditam que o incêndio tenha sido criminoso.

Imagens: Dariano Morais/FRA

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo
em novo endereço

facebook.com/emquestaoale

A Prefeitura de Alegrete informa que não haverá
atendimento ao público na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, que atualmente funciona no Centro
Administrativo Integrado Renato Jaques (antigo Fórum), nos
dias 23, 24 e 27 de julho. O motivo é a mudança para a nova
sede na rua Luiz de Freitas, 151 – Casa do Empreendedor. O
atendimento no novo endereço será normal na terça-feira, 28
de julho.



Alegrete, 25 de julho de 2020
e-mail: emquestao@emquestao.com.brCONTRA CAPA


