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Bandeira Vermelha  (RISCO ALTO
Nesta semana a região voltou a ficar em bandeira vermelha, após uma semana com aumento no número de casos de Covid-19 con-

firmados. Com isso, a região seguiu com restrições do Governo do Estado, e não pode, por exemplo, retornar com as aulas presenciais. 
O funcionamento do comércio tem sido pouco afetado, já que a cogestão tem permitido uma maior flexibilização para o setor.

Melhor
TARDE

da

Ouça na Província

Eduardo
Salvadori

Apresentação
14 horas

Segunda a Sexta

Assine
(55) 3551-1877

e receba na 
sua casa.

O mapa 
da disputa 
partidária 
na região

Enfraquecimento de 
siglas tradicionais, mu-
dança de espectro polí-

tico, dança das cadeiras 
e o surgimento de novos 

partidos redesenham 
o cenário eleitoral na 

região.
Eleitores acostuma-

dos com duas chapas, 
em diversas cidades, 

terão que se decidir em 
mais que isso. Reden-
tora, Miraguaí e Cam-
po Novo, por exemplo, 
terão três candidatu-

ras para prefeito. Três 
Passos, maior colégio 

eleitoral da região, terá 
quatro pretendentes. 

Crissiumal é o campeão 
da região em número 
candidatos a prefeito 
com cinco nomes na 

disputa.

 Região Celeiro 
perdeu quase 5 mil 

moradores em 
uma década

TCU divulga lista de 
nomes  com fichas 
sujas por contas 

reprovadas
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Falando de Política
Por Percival Puggina

N
os
sa

2 Editorial

Dois fatores somam-se como principais para produzir uma repre-
sentação parlamentar que, uma vez empossada e atuante, não repre-
senta, objetivamente, ninguém. Refiro-me às equivocadas razões de 
voto de tantos eleitores e ao sistema feito sob medida para que eleitos 
e eleitores pouco ou nada interajam. A eleição parlamentar é propor-
cional, há número excessivo de partidos e candidatos, e a circunscri-
ção eleitoral é o estado inteiro. Tudo irracional, oneroso e ineficiente.

 É visível e bem motivada a frustração dos cidadãos em relação 
às duas Casas do Congresso. A frustração leva ao arrependimento 
quanto ao voto dado, o arrependimento à revolta e esta a um novo 
equívoco. “Larguei!”, dizem tantos. Rasgam a carteirinha, desistem 
de votar.

Até onde a memória alcança, resolvi listar os parlamentares em 
quem votei, iniciando pela eleição de meu saudoso pai como deputa-
do estadual em 1962. Dela constam vereadores, deputados estaduais, 
federais e senadores. Raras frustrações. Fui encontrar o motivo numa 
conversa de décadas atrás com o querido amigo e mestre, prof. Cézar 
Saldanha Souza Júnior. Ensinara-me ele que parlamentares devem 
ser escolhidos como representantes de opinião e não de interesses. 
Eleitores deveriam, portanto, regalar seu voto a alguém com cujos 
princípios, valores, ideias e ideais sintonizassem.

Trata-se, como se percebe, de um critério muito exigente: o elei-
tor precisa conhecer o candidato para assegurar-se de que, na rua 
esburacada da política, ele não resvalará para a sarjeta. Políticos elei-
tos assim cuidam do particular sem perder de vista o geral. Pela fir-
meza de seus princípios e valores, não se omitirão, não abrandarão a 
lei penal, não deixarão a construção de novos presídios sem verbas, 
não aprovarão novas gambiarras no Código de Processo Penal, não 
admitirão mais verbas para partidos e seus gastos eleitorais; se em-
penharão pela possibilidade de prisão após condenação em segunda 
instância, alterarão a forma de provimento das vagas no STF, comba-
terão a corrupção, e assim por diante, atentos aos anseios nacionais.

Em infelicitada contramão, porém, o mais frequente motivo de 
voto, é a ligação do candidato a um grupo de interesse. Estribada em 
tal critério, a maior parte dos eleitores escolhe alguém para cuidar 
de si. É sua montaria da vez, o parelheiro escolhido para a eleição. 
“Vou eleger um deputado para chamar de meu!”, festeja. Na vida 
real, o parlamentar selecionado vai deliberar apenas ocasionalmente 
sobre essas específicas pautas de interesse de seu eleitor “corporati-
vo”, mas decidirá sobre tudo mais o tempo todo! E é aí que o remédio 
vira veneno.

Na vida real, parlamentares eleitos assim, passam a maior parte 
do tempo cuidando de seus próprios interesses sem se importar se 
eles conflitam (e sempre conflitam) com os do eleitor. A frustração 
de muitos com os temas que os congressistas não votam, ou nos quais 
deliberam divergindo do interesse nacional e do desejo do eleitor, 
tem tudo a ver com isso. Quem assim for eleito passará o inteiro 
mandato a votar sobre formas de tomar dinheiro de seu eleitor para 
atender regalias de outros grupos de interesse e ampliar sua base elei-
toral. O que lhe dá com uma das mãos, tira em dobro com a outra.

É um paradoxo que não deveria surpreender. Pergunto: o sujeito 
que elege um parlamentar para cuidar de si, pode se aborrecer se o 
eleito fizer o mesmo e tratar de seu próprio interesse, de seus negó-
cios, mordomias, parentes, verbas individuais e partidárias? Quem já 
acompanhou o que acontece nos plenários quando as galerias estão 
lotadas ululando reivindicações sabe o quanto é raro que ali se rei-
vindique a favor do interesse público. No entanto, os maus deputados 
estão deliberando e votando, contra esse interesse, graças a mandatos 
que eleitores interesseiros lhe concederam.

QUANDO O REMÉDIO 
VIRA VENENO

Tendo em vista o cenário que estamos vivendo, não há como dei-
xarmos de perceber as grandes transformações que a educação vem 
passando frente aos desafios de um momento que jamais imagináva-

mos vivenciar, uma pandemia global. E estas transformações estão presentes em todos os aspectos que 
envolvem o contexto educacional, seja nas suas concepções, técnicas de ensino e, principalmente, no 
processo de avaliação da aprendizagem.

E, neste sentido, os desafios passam a exigir novas práticas pedagógicas, novas compreensões e 
propostas que busquem ofertar um ensino compromissado em abranger a competência dos estudantes 
a entenderem os valores sociais, econômicos e culturais, essenciais para sua formação pessoal e pro-
fissional.

Vivemos em uma sociedade em que a informatização é cada vez mais crescente e mostra-se presente 
em todas as áreas. O século XXI é o século do conhecimento, e nunca tivemos tanto acesso à informa-
ção como temos agora.

Ao voltarmos às nossas lembranças, até pouco tempo tínhamos muitas questões que eram discutidas 
em sala de aula, como por exemplo, o uso da calculadora na disciplina de matemática e o celular. Então, 
como os professores tinham que atrair seus estudantes para que atentassem às aulas e não ao aparelho 
digital? Liberamos celular na sala de aula? Era um dos questionamentos mais comuns dos professores. 
Atualmente, como poderíamos imaginar que o celular seria uma das ferramentas mais utilizadas no 
cotidiano escolar? Pois bem, não há como negar, no cenário educacional, que a tecnologia se apresenta 
como um mundo novo, cheio de possibilidades e, ao mesmo tempo, cheio de desafios e obstáculos ao 
seu uso.

Entretanto, é importante destacar que a tecnologia, por si só, não garante aprendizagem e conhe-
cimento. Sendo assim, as pessoas envolvidas, nós, os professores, precisamos estar preparados para 
“empregar” da melhor forma possível todos os recursos que essas tecnologias nos oferecem.

Mas é claro que ao se utilizar uma tecnologia digital nas aulas, é preciso pensar que tipo de sujeito 
queremos preparar e formar para o mundo.

Nesse sentido, há a necessidade de que as tecnologias digitais, enquanto recursos de apoio peda-
gógico, sejam dirigidas e orientadas para que possam influenciar significativamente na avaliação da 
aprendizagem dos nossos educandos.  Pois, a avaliação é algo que faz parte de nosso cotidiano, sendo 
fundamental para o sucesso da ação pedagógica, constituindo-se numa ação que permeia todo o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. E, para contribuir nesse processo de melhorias, no meio educacional, 
destacam-se as metodologias ativas que vêm para dar suporte e fortalecer a interação entre professor e 
estudante. Desenvolver aprendizados a partir de problemas e situações reais garantem que o estudante 
aprenda com motivação, de uma forma mais dinâmica e mais envolvente.

Para tanto, destaco a importância do papel do professor para o desenvolvimento do ensino e apren-
dizagem como um mediador desse processo, ou seja, provocar e instigar o estudante a buscar o seu 
próprio conhecimento e ser o protagonista do seu aprendizado. Acredito que nós, enquanto professores, 
devemos oferecer possibilidades de reflexão, interação que leve nosso educando a seguir seus cami-
nhos, estimulando a tomada de decisões com sabedoria e humanização.

Sendo assim, a educação precisa possibilitar a construção de mudanças sociais, de conhecimento, 
buscar a expansão de visão da consciência do individual e do coletivo, formar sujeitos capazes de de-
sempenhar suas tarefas profissionais atendendo aos interesses do meio social em que estão inseridos.

Tecnologias digitais como abordagem
 educativa Rita de Cássia Turmann Tuchinski

 Rita de Cássia Turmann Tuchinski é professora e tutora do curso de Pedagogia no Centro Universitário Internacional

O perigo que corre o Grêmio
A volta pós-pandemia está sendo cruel com o Grêmio. O time que 

antes encantava, agora caminha em campo e se tornou um adversário 
que pode ser batido por qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer 
momento.

O fato é que a direção do Grêmio, que talvez seja a melhor de todos 
os tempos, conseguiu sanar as contas financeiras, arrumar a casa, mas 
desde o princípio pecou no que tange a contratações.

Desde 2016 Renato Portaluppi tem recebido peças que estão abai-
xo da média ou que se encaminham para fim de carreira e assim pre-

cisa montar um time. Quando perde um jogador importante, precisa encontrar em casa uma solução.
Perdeu Wallace, encontrou Arthur, perdeu Arthur encontrou Mateus Henrique. O problema é que 

neste ano o Grêmio perdeu três peças fundamentais. Everton, Luan e Maicon. Claro que Luan já vinha 
perdendo espaço para Jean Pierre no time, mas só de te-lo como sombra já fazia com que o jovem titu-
lar se motivasse mais. Maicon, apesar de estar ativo, está lutando contra o tempo e esse é um adversário 
imbatível. Everton foi e não deixou substituto por mais esperança que Pepe transmita.

O Grêmio precisa de dois homens de meio-campo e um atacante. São três jogadores que cheguem, 
fardem e joguem, sem contestações. Vai precisar gastar, mas é para isso que se ganha dinheiro no fu-
tebol: para gastar com o próprio futebol. Quanto ao Renato, pouca dá para se cobrar com as peças que 
se tem, mas se necessário for será quem pagará a conta que não é só dele.
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Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.
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Humor
Uma menina estava 

conversando com a sua 
professora. A professora 

disse que era fisicamente impossível 
que uma baleia engula um ser huma-
no porque apesar de ser um mamífero 
muito grande, a sua garganta é muito 
pequena. A menina afirmou que Jonas 
foi engolido por uma baleia. Irritada, 
a professora repe-
tiu que uma baleia 
não poderia engolir 
nenhum ser huma-
no; era fisicamente 
impossível. A me-
nina, então disse: - 
‘Quando eu morrer e for ao céu, vou 
perguntar a Jonas’. A prefossora lhe 
perguntou: - ‘E o que vai acontecer se 
Jonas tiver ido ao inferno?’ A menina 
repondeu: - ‘Então é a senhora que vai 
lhe perguntar.’

####

Todas as 
crianças ha-
viam saído na 
fotografia e a 
professora es-
tava tentando 
persuadi-los a 
comprar uma 
cópia da foto 
do grupo. - 

‘Imaginem que bonito será quando 
vocês forem grandes e todos digam ali 
está Catarina, é advogada, ou também 
Este é o Miguel. Agora é médico’. Ou-
viu-se uma vozinha vinda do fundo da 
sala: -’E ali está a professora. Já mor-
reu.’

###

Uma honesta menina de sete anos 
admitiu calmamente a seus pais que 
Luis Miguel havia lhe dado um beijo 
depois da aula. - ‘E como aconteceu 
isso?’ Perguntou a mãe assustada. - 
‘Não foi fácil’, admitiu a pequena se-
nhorita, ‘mas três meninas me ajuda-
ram a segurá-lo’.

COVID
Nesta quinta-feira a notícia era de 

que reduziu de 29 para 20 a quantida-
de de casos ativos de coronavírus (Co-
vid-19) em Tenente Portela. A informa-
ção aparece no boletim epidemiológico. 
O município soma 318 diagnósticos 
comprovados da doença, sendo que, 295 
infectados já se recuperaram. São con-
tabilizados ainda três óbitos em função 
do vírus. O número de portelenses que 
passaram pelo teste para detecção do 
novo coronavírus chega a 1.855. Destes, 
1.541 foram descartados. No momento, 
seis indivíduos esperam o retorno dos 
exames laboratoriais. A quantidade de 
moradores de Tenente Portela interna-
dos por causa de Covid-19 na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital 
Santo Antônio (HSA), também caiu nas 
últimas 24 horas: de quatro para três. 
Um paciente com suspeita de contami-
nação está na enfermaria.

Mortes
Durante a semana também foi con-

firmados novos casos de mortes em 
decorrência da doença. Uma pessoa de 
Redentora, três de Três Passos e uma em 
Tenente Portela. Sobre o paciente de Re-
dentora não foram divulgados detalhes. 
As vitimas de Três Passos eram idosos 
89, 78 e 93 anos. A de Tenente Portela 
era uma indígena de 93 anos.

Barra do Guarita
JBS entregou dez termômetros clí-

nicos digitais à Prefeitura Municipal 
de Barra do Guarita. Essa é mais uma 
doação da empresa à cidade dentro do 
programa ‘Fazer o Bem Faz Bem - Ali-
mentando o Mundo com Solidariedade’.

Desde junho, a companhia já doou 
para o município: três macas hospitala-
res de transporte, seis mil máscaras de 
tecido para distribuição à comunidade, 
2,6 mil litros de produtos de higiene e 
limpeza (álcool líquido e em gel e sabo-
nete líquido), e 7,8 mil Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), como aven-
tais, luvas de procedimentos, macacões 
impermeáveis, máscaras N95, toucas e 
viseiras faciais.

***Dizem por aí que uma das páginas de 
memes de Tenente Portela no facebook 
foi tirada do ar.
***Ainda não se sabe se definitiva ou 
provisoriamente.kkk
***Quem será que denunciou? kkk
***Dizem por aí que as bandeiras ofi-
ciais de frente da Câmara de Vereadores 
estão clamando por uma substituição.
***Já estão feias de vida, dizem!
***Veio no e-mail: Alguém já viu algum 
ciclista rodando na via exclusiva criada 
em volta da Praça Brasília?
***Parece que a gangorra do futebol 
gaúcho virou de novo...Inter no alto e 
Grêmio em baixo.
***Bom pro fanático do Eduardo Salva-
dori.

***E os Balestrin: um é candidato a pre-
feito em Braga e outro a vice em Tenente 
Portela.
***Tem ainda um Balestrin que é vice 
em Seberi. Será que é da mesma família?
***Por falar em família, o PL levou a 
sério a frase de que companheiros de 
partido tem que agir como se fosse da 
família.
***Em Redentora o filho concorre a pre-
feito e o pai a vice. Que tal?
***Rapidinho, de cabeça, pelo menos 
três ex-locutores da Província estarão 
concorrendo nessas eleições em suas ci-
dades.
***Os profissionais da voz estarão em 
pleitos em Miraguaí, Santa Rosa e Três 
Passos.
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Pandemia

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que preten-
dem se casar e requerem habi-
litação, apresentando os docu-
mentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro em seus núme-
ros I, III e IV.

O cidadão JOSÉ DE CAR-
VALHO nascido em Tenente 
Portela aos 23 DE NOVEM-
BRO DE 1980.  Filho de CA-
CILDA DE CARVALHO. E 
dona  SARA FREITAS RI-
BEIRO nascida em TENEN-
TE PORTELA/RS aos 16 DE 
NOVEMBRO  DE 1997. Filha 
de ALCIDES KÃOCHE RI-
BEIRO E GENECI FERNAN-
DES DE FREITAS. Se alguém 
de impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

O casamento será realizado 
no dia 23/10/2020.

Lavro o presente a ser fixa-
do no local de costume, neste 
cartório e na imprensa local.

Dado e passado nesta ci-
dade de Tenente Portela – RS, 
aos  17 de Setembro de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Pesquisa mostra desaceleração da 
Covid-19 e queda na proporção de 
pessoas com anticorpos no Brasil

O maior estudo epidemio-
lógico sobre coronavírus no 
Brasil revelou que a Covid-19 
está desacelerando no país. 
Coordenada pelo Centro de 
Pesquisas Epidemiológicas da 
Universidade Federal de Pelo-
tas (Ufpel), a pesquisa mostrou, 
em sua etapa mais recente, que 
o número de brasileiros com an-
ticorpos do Sars-Cov-2 - e que, 
portanto, tiveram contato com o 
vírus - diminuiu com relação ao 
período anterior avaliado. 

Os dados divulgados nesta 
terça-feira (15) indicam que, na 
fase quatro da pesquisa (com 
amostras coletadas entre 27 e 
30 de agosto), 1,4% dos entre-
vistados tiveram contato com o 
coronavírus. Na fase 3 (amos-

tras coletadas entre 21 e 24 de 
junho), o número havia sido 
3,8%. 

De acordo com os pesqui-
sadores, ao contrário do que se 
pensava no início da pandemia, 
os anticorpos que são detecta-
dos pelo teste duram apenas al-
gumas semanas. Isso confirma 
o que já foi verificado em diver-
sos países e vale para diferentes 
tipos de testes – e não somente 
para os rápidos, como os utili-
zados na pesquisa. 

Para os pesquisadores, a 
queda em níveis de anticorpos 
ao longo do tempo não indica 
que as pessoas deixem de estar 
protegidas, já que o organismo 
guarda a memória imunológica 
para produzir anticorpos rapi-

damente em caso de uma nova 
infecção. 

As pessoas com testes po-
sitivos na última fase da pes-
quisa tiveram infecções relati-
vamente recentes, informou o 
coordenador-geral do estudo e 
reitor da Ufpel, Pedro Hallal. 
Já as infectadas há mais tempo 
apresentaram resultado negati-
vo nesta etapa. 

A quarta fase da Epico-
vid-19 fez 33.250 testes e en-
trevistas entre os dias 27 e 30 
de agosto. Esta etapa é a pri-
meira financiada pela iniciativa 
privada. A fase anterior coletou 
dados entre os dias 21 e 24 de 
junho, com o mesmo número 
de entrevistados. A segunda 
fase aplicou 31.165 testes, de 4 
a 7 de junho. A primeira fase foi 
realizada duas semanas antes, 
de 14 a 21 de maio, com 25.025 
testes e entrevistas. 

Segundo o estudo, o maior 
percentual de infecção foi 
observado na Região Norte 
(2,4%) e no Nordeste (1,9%). 
No Sul, Centro-Oeste e Sudes-
te, o percentual de infecção fi-
cou em 0,5%. 

El País

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 149/2020
DATA: 16/09/2020
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN 

ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para melho-

ria de espaço físico para adaptação do CRAS voltadas ao atendi-
mento da população

VALOR R$: 3.422,24

CONTRATO Nº 150/2020
DATA: 16/09/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para melho-

ria de espaço físico para adaptação do CRAS voltadas ao atendi-
mento da população

VALOR R$: 120,19

CONTRATO Nº 151/2020
DATA: 16/09/2020
CONTRATADO: HIDRELE COMÉRCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CNPJ: 07.874.727/0001-43
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para melho-

ria de espaço físico para adaptação do CRAS voltadas ao atendi-
mento da população

VALOR R$: 9.133,45

CONTRATO Nº 152/2020
DATA: 16/09/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para melho-

ria de espaço físico para adaptação do CRAS voltadas ao atendi-
mento da população

VALOR R$: 13.159,40
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Eleições 2020

Lista do TCU pode complicar registro de 
candidaturas de nomes que tiveram 

contas com a União reprovadas 

Com o fim das convenções 
ocorridas na última quarta-feira, 
os partidos partem agora para o 
registro de candidaturas, algo 
que pode ocorrer até o próximo 
dia 26 de setembro. A campanha 
começa oficialmente no dia 27.

Mesmo em campanha os 
candidatos ainda não têm certe-
za de que sua candidatura está 
assegurada, uma vez que o re-
gistro passa por uma avaliação 
do Tribunal Superior Eleitoral e 
somente após, não sendo cons-
tatado impedimento legal, é que 
o nome está apto para ir às ur-
nas. Se for constatada qualquer 
irregularidade, o então candida-
to, tem o seu registro indeferi-
do e assim precisa se retirar no 
meio da campanha, situação que 
já foi, inclusive, registrada na 
região.

Claro que de acordo com a 
irregularidade que causa esse 
bloqueio esse suposto candi-
dato pode recorrer à justiça e 
seguir no pleito amparado por 
liminares, no entanto, se após o 
julgamento for mantida a con-
denação, os votos desse candi-
dato tornam-se nulo no processo 
eleitoral.

Nas eleições 2016, o então 
vereador de Redentora, Paulo 
Ribeiro, que havia sido o can-
didato mais votado nas eleições 
de 2012, teria conseguido nova-
mente a cadeira e mais uma vez 
como um dos mais votados, mas 
teve a sua candidatura impug-
nada e por isso, perdeu a vaga, 

além de seus votos serem con-
siderados nulos naquele pleito.

Um dos grandes fatores que 
impugnam candidaturas são re-
lacionados principalmente com 
as  prestações de contas, que 
podem ser de cargos políticos, 
eletivos, associações civis ou 
ainda qualquer outro negócio 
que envolva o recebimento de 
dinheiro público.

Uma das mais famosas lis-
tas de impugnações é a do Tri-
bunal de Contas da União, que 
divulga em anos eleitorais, uma 
relação de pessoas que tiveram 
contas reprovadas pelo Tribunal 
ou apresentaram alguma irregu-
laridade nos oito anos anteriores 
as eleições, o que, em tese, pode 
servir de impedimento para o 
registro das candidaturas. A 
lista é amplamente usada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral para 
barrar candidaturas, baseada na 
Lei da Ficha Limpa.

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) entregou no início 
desta semana, ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), uma lista 
com os nomes de 7.354 gestores 
que tiveram as contas julgadas 
irregulares pelo tribunal nos 
últimos oito anos. Segundo o 
TCU, a lista pode ser atualizada 
até a data das eleições. A maio-
ria dos nomes são de pessoas 
das regiões nordeste e sudeste 
do país.

No Rio Grande do Sul são 
179 pessoas que fazem parte 
da relação, sendo que 06 nomes 

são de municípios da Região 
Celeiro, são eles:

- De Redentora: Leomar 
Douglas Ribeiro;

- De Crissiumal: Valdenir 
Unirio de Lima e Carlos Ma-
chado;

- De Santo Augusto: Euge-
nio Frizzo;

De Tenente Portela: Neival-
do Antoniollo e Rogério Luiz 
Schneider;

Além de duas entidades: Co-
operativa de Habitação da Re-
gião Sul – COOPHRS e Socie-
dade Hospitalar e Maternidade 
de Santo Augusto Ltda.

Desses nomes o único que 
tem indicação por convenção 
para concorrer nessas eleições é 
Leomar Douglas Ribeiro, PSB, 
que foi indicado para concorrer 
a vice-prefeito de Redentora 
na chapa encabeçada por Luis 
Carlos Cordeiro Machado do 
PSDB.

Nossa reportagem conver-
sou com Cordeiro que nos disse 
que o nome de Leomar estava 
confirmado como seu candidato 
a vice  e que já estavam sendo 
adotadas medidas judiciais para 
tirar o nome da lista do TCU. 
Ele afirmou que está confiante 
que o nome de Leomar vai es-
tar em condições de ser defe-
rido pela justiça eleitoral para 
concorrer, pela segunda eleição 
seguida, como seu vice, repetin-
do assim a dupla que já dispu-
tou a eleição municipal no ano 
de 2016.

Divulgação

Projeto de Lei pretende 
dobrar os pontos 
necessários para 

suspensão da CNH

Politica

Um Projeto de Lei (PL) que espera votação na Câmara dos De-
putados pode dobrar tanto a validade da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) como os pontos necessários para a suspensão da 
CNH. Se o texto for aprovado, o documento passa a valer por dez 
anos, em vez de cinco, para quem tem menos de 50 anos. Já os pon-
tos na carteira necessários para a suspensão passam de 20 para 40, 
no caso de quem não tiver cometido infração gravíssima.

Para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), relator do texto, como 
Projetos de Lei aumentaram a gravidade de certas infrações nos 
últimos anos, tornou-se necessário aumentar o limite de pontos na 
CNH.

— É necessário ponderar que o Congresso vinha aumentando a 
gravidade de algumas categorias de multas, o que tornou o atingi-
mento desse limite um fato muito trivial nos dias de hoje — defen-
deu o parlamentar.

A matéria também torna mais leve a punição para quem come-
teu infração leve ou média e não seja reincidente em 12 meses. 
Nesse caso, em vez de multa, o motorista pode ser punido apenas 
com uma advertência.

As mudanças não são consenso entre os especialistas em trânsi-
to. Muitos avaliam que flexibilizar a punição pode acabar incenti-
vando os comportamentos de risco.

A lei também flexibiliza a obrigatoriedade de se usar o farol 
baixo em rodovias. De acordo com a proposta, a medida só vai ser 
necessária em rodovias de pista simples. Além disso, os novos veí-
culos precisam vir, de fábrica, com luzes de rodagem diurna. 

Por outro lado, o texto pode tornar lei a obrigatoriedade do uso 
da cadeirinha para crianças menores de dez anos. A regra já existe 
em normas infralegais, mas agora pode ser registrada em lei. Tam-
bém passa a ser regulado o uso dos corredores de motociclistas, 
que é quando as motos passam entre as faixas, entre os carros. De 
acordo com a regra, quando há mais de duas faixas, os motociclis-
tas devem pegar a faixa mais à esquerda.

Outra novidade trazida no projeto é a criação de um cadastro 
positivo, que vai beneficiar motoristas que cumprirem as boas 
práticas no trânsito. O Registro Nacional Positivo de Condutores 
(RNPC), a ser administrado pelo Departamento Nacional de Trân-
sito (DENATRAN), vai cadastrar os motoristas que não tiverem 
cometido infração nos últimos 12 meses. Cada ente da federação 
poderá definir como premiar esses condutores, dando benefícios 
fiscais.

Se o texto for aprovado, a Carteira Nacional de Habilitação passa a valer por dez anos

Diones Roberto Becker

O ex-prefeito de Tenente Portela, Neivaldo Antoniollo, ex-presidente da Cotrijuí, Eugênio Frizzo e o indicado para concorrer 
como vice-prefeito em Redentora, Leomar Douglas Ribeiro, aparecem na lista divulgada pelo Tribunal de Contas da União. 



ROTA DO YUCUMÃ, 18 de Setembro de 20206

Cooperativismo

Sicredi Raízes RS/SC/MG completa 100 dias de atuação

No mês de junho, a Sicre-
di Celeiro e a Sicredi Grande 
Palmeira juntaram suas forças 
e realizaram um processo de 
união que, após várias etapas 
de construção, originou a Si-
credi Raízes RS/SC/MG. Essa 
fusão completou 100 dias na 
segunda-feira (14/09), trazendo 
crescimento para a sua região 
de atuação.

A união das bases ocorreu 
efetivamente no primeiro fi-
nal de semana de junho, entre 

os dias 06 e 07. Durante esses 
dias, as contas foram migradas 
e os processos passaram a ser 
unificados. Em 15 de junho, 
passou a ser também apenas 
uma superintendência, no mu-
nicípio de Três Passos.

— Quando falamos em ra-
ízes, lembramos de valores e 
princípios sólidos, que nutrem, 
preservam e condicionam o 
crescimento e desenvolvimen-
to. Além disso, são as raízes 
que se solidificam com o passar 

do tempo, con-
tando histórias, 
memorizando e 
revivendo cul-
turas. E é desta 
forma que a Si-
credi Raízes vai 
atuar nas suas 
c o m u n i d a d e s 
— afirma Vitor 
Rizzardi, presi-
dente da Sicredi 
Raízes RS/SC/
MG.  

Crescimento 
da área de atua-
ção:

A área de atuação passou 
a compreender 72 municípios 
nos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Minas 
Gerais. São mais de 60 mil as-
sociados em 30 agências em 
funcionamento e cerca de 340 
colaboradores.

Ainda está em expansão 
para o Estado de Santa Catari-
na. Onde dos dez municípios 
da área de atuação, seis já pos-
suem agências e existem duas 
inaugurações previstas para os 

próximos meses.
A cultura cooperativista pre-

vê o fomento ao desenvolvi-
mento local. Os valores inves-
tidos pelos associados circulam 
na região, gerando um círculo 
virtuoso de crescimento e fo-
mento regional.

Hoje, existem programas 
de expansão da educação coo-
perativa e projetos de apoio ao 
desenvolvimento das comuni-
dades locais.

- Programa ‘A União Faz a 
Vida’: Tem atuação nos muni-
cípios de Jaboticaba, Boa Vista 
das Missões, Tenente Portela, 
Derrubadas, Vista Gaúcha, com 
um total de 2.902 alunos e 338 
professores de 26 escolas. Du-
rante este período, onde não 
podem ser realizados encon-
tros presenciais, aconteceram 
formações para os professores 
do programa sobre ressigni-
ficação da formação, outros 
olhares e novas possibilidades; 
educação inclusiva na prática; 
competências para perceber as 
necessidades educacionais dos 
estudantes e flexibilizar a ação 

pedagógica.
- Cooperativas Escolares: O 

programa é realizado em Vista 
Gaúcha, Miraguaí, Sede Nova, 
Derrubadas e Tenente Portela. 
São oito escolas com oito Co-
operativas Escolares e cerca de 
320 alunos envolvidos. 

As ações das Cooperativas 
Escolares também ocorreram, 
entre elas, formações para pre-
sidentes e vice-presidentes so-
bre ferramentas digitais; parti-
cipação no Encontro Nacional 
de Cooperativas Escolares; 
ações de plantio e doação de 
hortaliças a hospitais da região; 
fabricação e doação de sabão a 
comunidade.

- Dia C: O Dia de Cooperar 
prevê a realização de ações de 
responsabilidade social. Em 
2020, foram 31 ações realiza-
das, mais de dez mil pessoas 
beneficiadas, 1.141 voluntários, 
arrecadação e doação de 13 
toneladas de alimentos e ma-
teriais de higiene e limpeza, e 
doação de mais de R$ 100 mil 
a hospitais para enfrentamento 
da pandemia.

Divulgação

Vitor Rizzardi e Elvis Rossetto, respectivamente, presidente e vice-presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG
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População

Prévia populacional aponta que 
Região Celeiro perdeu quase 5 

mil habitantes na última década

Em 2010, de acordo com 
o Censo Demográfico, a Re-
gião Celeiro possuía 141.482 
habitantes. A estimativa popu-
lacional, realizada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e divulgada 
recentemente, mostra que o nú-
mero de moradores caiu para 
136.969, uma redução de 4.513 
pessoas.

Dos 21 municípios que for-
mam a Região Celeiro, 16 per-
deram população. Os demais 
registraram aumento na quanti-
dade de domiciliados. São eles: 
Barra do Guarita (168), Mira-
guaí (56), Redentora (1.447), 
São Valério do Sul (82) e Vista 
Gaúcha (96).

A diminuição ou crescimen-
to do contingente de moradores 
nos municípios brasileiros têm 
efeitos em vários aspectos da 
administração pública, entre 
eles, o repasse de recursos go-
vernamentais. Um exemplo é o 
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), cujos valores 
transferidos para as prefeituras 

obedecem aos coeficientes que 
se baseiam nas faixas popula-
cionais.

Alguns municípios contes-
tam os dados, no entanto, essa 
suposta disparidades somente 
será corrigida na realização do 
Censo, que ocorre sempre de 
10 em 10 anos, mas que foi sus-
penso em 2020 em virtude da 
pandemia.

Basicamente, a metodologia 
adotada pelo IBGE para esti-
mar os contingentes populacio-
nais dos municípios brasileiros 
baseia-se na relação da tendên-
cia de crescimento populacio-
nal do município, observada 
entre dois censos demográficos 
consecutivos, com a tendência 
de crescimento de uma área ge-
ográfica maior, as Unidades da 
Federação.

Como é uma projeção, ba-
seada em dados já coletados ela 
não leva em conta, por exem-
plo, situação peculiares e fora 
do comum dos município.

Tenente Portela por exem-
plo, tende a ter uma população 
real maior do aquela estima-

da pelo IBGE, uma vez que 
nos últimos dez anos o Hospi-
tal Santo Antônio acabou por 
atrair um número considerável 
de moradores e se analisarmos 
a expansão do mercado imobi-
liário do município dos últimos 
dez anos, podemos supor que o 
município teve um crescimento 
populacional e não uma queda 
como mostra as estimativas do 
IBGE.

Outro termômetro que pode 
ser levado em conta é o número 
de eleitores e como houve um 
recadastramento biométrico re-
centemente, ele pode ser usado 
como base, no entanto, se le-
varmos em conta essa situação, 
notaremos que não houve, pelo 
menos últimos quatro anos, 
uma modificação muito consi-
derável.

Até que se realize uma nova 
edição do Censo, essa é a esti-
mativa usada em termos de es-
tatística e ela pelo menos na te-
oria acentua uma realidade que 
já vem sendo notada a décadas 
na Região Celeiro. Cada vez 
tem menos gente morando aqui.

Diones Roberto Becker

Dos 21 municípios que formam a Região Celeiro, apenas cinco registraram aumento na quantidade de domiciliados

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 

apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão TIAGO MARCELO ALBARELLO nascido em Te-
nente Portela aos 203 DE ABRIL DE 1989.  Filho de CELÇO 
ALBARELLO E ELAINE TERESINHA SEIBEL ALBARELLO. 
E dona  DEISI DA SILVA nascida em VISTA GAÚCHA/RS aos 
14 DE AGOSTO DE 1992. Filha de DARCI BALEM DA SILVA 
E DE CLECI TEREZINHA BRUM DA SILVA. Se alguém de im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 22/10/2020.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  17 

de Setembro de 2020.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

O exercício de alta intensidade esporadicamente e sem trei-
namento adequado pode danificar o músculo cardíaco e alterar 
lipídios plasmáticos, de acordo com dois estudos realizados pelo 
grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina, Granada.

Exercícios extenuantes podem causar dano no miocárdico, 
de acordo com o trabalho realizado pelo grupo de pesquisa do 
Departamento de Fisiologia Médica da Universidade de Grana-
da, publicado no Colégio Americano de Medicina do Esporte. 
Pesquisadores alertam para as consequências negativas da reali-
zação de exercícios de alta intensidade em pessoas que normal-
mente não são exercitados.

O interesse foi em descobrir se houve danos aos músculos 
periféricos e cardíaco, como esperado para o tipo de teste que 
tinham feito (extenuante), e se houve também algum dano princi-
palmente ao miocárdio. Para verificar esses danos, os participan-
tes foram submetidos a testes antes e depois do treinamento, para 
saber em que grau de hidratação estavam, que foram determina-
das por variações de volume de plasma, no peso corporal e um 
estudo analítico envolvendo vários marcadores de músculo e le-
são miocárdica: CPK, LDH, mioglobina e dano cardíaco mais es-
pecífico, troponina I. Todos estes marcadores aumentaram após 
o teste. Incluindo a troponina I, mas manteve-se abaixo do nível 
de diagnóstico de acidente vascular cerebral, de 0,5 microgramas 
por litro. O resultado mostrou não acontecer isquemia miocárdi-
ca ou mesmo um pequeno acidente vascular cerebral. Conforme 
aumentou a exigência do exercício, verificou-se que há um certo 
nível de danos subclínicos.

Embora o dano de exercícios aeróbios extenuantes não gera 
graves danos ao músculo do coração, mas o rompimento de al-
gumas fibras, em uma pessoa com pouca indicação de problemas 
cardíacos, pode essa pessoa potencializar a predisposição a pro-
blemas clínicos. Tudo depende da extensão da lesão: Na pesqui-
sa foi encontrado alterações laboratoriais sem sintomas, mas, se 
estes dados forem extrapolados para uma grande amostra popu-
lacional é previsível que aumente o número de indivíduos com 
problemas cardíacos decorrente de exercícios aeróbios esporá-
dicos, porém extenuantes. A pesquisa conclui que a sobrecarga 
de exercício sem preparação e periodização de cargas é perigoso 
para o corpo, pois gera um grande estresse, especialmente para 
aqueles indivíduos que não costumam praticar esportes.

Assim, não é aconselhável praticar esportes como um atle-
ta apenas nos finais de semana, sem preparação adequado, para 
isso, pessoas sedentárias que passam sábado e domingo realizan-
do esportes fisicamente exigentes, causam risco a própria saúde. 
Ou se prepara adequadamente para práticas corporais, ou se rea-
liza exercícios de baixa intensidade para não gerar danos a saúde 
cardiovascular.

Perigo em Realizar Exercícios 
Extenuantes sem Preparação
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Eleições 2020
    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela

O mapa dos partidos 
eleitorais na região

Terminado o prazo para as con-
venções eleitorais, a região já co-
nhece preliminarmente os nomes 
que estarão na disputa pelos cargos 
de prefeitos, vices e vereadores nas 
eleições de 15 de novembro. As 
candidaturas ainda terão que bus-
car aprovação junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral.

Maior partido da região o MDB 
enfraquece no que tange candida-
turas. O partido não terá candidatu-
ra de cabeça de chapa em Tenente 
Portela, Miraguaí e Coronel Bica-
co. Nestes últimos dois municípios 
o partido não estará nem concor-
rendo a vice. Em Tenente Portela, 
a sigla, que sempre ocupou o papel 
de adversário histórico do PP, ago-
ra acertou coligação e concorrerá a 
vice na chapa de situação defendi-
da pelos progressistas.

Outro detalhe que chama a 
atenção é o número de candidatu-
ras em alguns municípios. Reden-
tora, por exemplo, terá três chapas 
na disputa, MDB, PSDB e PL, de-
pois de muitos anos com dualismo. 
O PL disputa a sua primeira elei-
ção municipal na cidade.

Miraguaí é outro município 
que terá três chapas. PTB, PT e 
PSB, lideram as indicações majo-
ritárias no município.

Outro partido que se apequena 
em termos de cabeça de chapa na 
microrregião é o PDT, que não tem 
indicação de nenhuma candidatura 
de prefeito. O partido governa nes-
sa gestão Tenente Portela e Braga.

Por outro lado, há um cres-
cimento de participação como 
cabeça de chapa do PSB, que já 
administra Coronel Bicaco onde 
concorre a reeleição e terá ainda 
candidatura própria em Miraguaí, 
Três Passos, Campo Novo e Cris-
siumal.

O PT segue com a política de 
ter candidatos na maioria dos mu-
nicípios gaúchos, no recorte usa-
do pelo Jornal Província, a sigla 
encabeçará chapas em Miraguaí, 
Braga, Três Passos, Campo Novo, 
Barra do Guarita e Santo Augusto.

Outro partido tradicional na 
região, o PP, terá candidato a pre-
feito em Tenente Portela, Três Pas-
sos, Coronel Bicaco, Derrubadas e 
Crissiumal. PP e MDB sempre fo-
ram os maiores partidos da região, 
seguidos por PSDB e PT.

Nossa reportagem focou nos 
municípios da microrregião e 
acrescentou aqueles com maiores 
colégios eleitorais dentro da Re-
gião Celeiro, além de Frederico 
Westphalen.

Tenente Portela:
Prefeito: Cristiane Feyth – PP
Vice – João Antônio Gheller – 
MDB
Prefeito – Rosemar Sala – PSDB 
Vice - Leônidas Balestrin – PSDB

Três Passos:
Prefeito: Jorge Dickel – PT
Vice – Ido Rhoden – PTB
Prefeito – Arlei Tomazzoni – 
PSDB
Vice – Rodrigo Ypê – MDB
Prefeito – Enir Reginatto – PP
Vice – Leilo Alves – PP
Prefeito – Roberto Prediger – 
PSB
Vice – Márcio Schmidt – PSB

Coronel Bicaco:
Prefeito – Jurandir da Silva – 
PSB
Vice – Arleu Valadar – PDT
Prefeito - Elissandro Briato - 
PP
Vice - Afrânio Bertalucci - PP

Braga:
Prefeito – Gilmar Damiani – PT
Vice – Jacó Wink – PP
Prefeito: Luis Carlos Balestrin 
- MDB
Vice – Elemar Argon Pilger - 
MDB

Derrubadas:
Prefeito - Alair Cemim – MDB
Vice – Miro Mulbaier – MDB
Prefeito - Adelino Vasconcelos 
– PP
Vice – Daniel Martens – PP

Redentora:
Prefeito –  Nilson Paulo Costa 
– MDB
Vice – Jaime Jüng – PDT
Prefeito – Luis Carlos Cordeiro 
Machado – PSDB
Vice – Leomar Douglas Ribeiro 
– PSB
Prefeito – Alexandro da Silva 
Melo – PL
Vice – Luis Armando de Melo – 
PL

Miraguaí:
Prefeito – Ivonir Botton – PTB
Vice – Delmar Dunck – PSDB
Prefeito – Valdelírio Preto da 
Silva – PT
Vice – Leonir Hartk – PP
Prefeito – Hélio dos Santos – PSB
Vice – Ênio Gomes – PSB

Campo Novo:
Prefeito - Cesar Welter – PT
Vice - João Preto – PTB
Prefeito - Pedro dos Santos – 
PSB
Vice – Marcieli Reis – PDT
Prefeito – Flori Herthal – PSDB
Vice – Sérgio Leandro Schmid 
– PSDB

Barra do Guarita:
Prefeito – Rodrigo Locatelli 
Tissot – PT
Vice – Anildo Alieve – PT
Prefeito - Cesar Tadeu Paier – 
MDB
Vice - Ivo Antunes – MDB

Santo Augusto:
Prefeito - Naldor Wiegert – 
MDB (Reeleição)
Vice - Marcelo Both – PP
Prefeito – Lilian Fontoura De-
piere – DEM
Vice – Vanderlei Carpes Martins 
–  PDT
Prefeito - Elenice Allebrandt 
– PT
Vice - Diovan Cezar Maboni – 
PT

Crissiumal:
Prefeito - Elisio Antônio 
Eckert – PSB
Vice - Elizério Santos Espanhol  
– PTB
Prefeito - Celso Lutz Espanhol 
– Republicanos
Vice - Claudia Voss Nass – Re-
publicanos
Prefeito: Sandra Trentini – 
PcdoB
Vice – Lêva Simionato – PT 
Prefeito – Alceu Hipólito Lie-
senfeld - PP
Vice – Renato Klafke Saling – 
PSD
Prefeito – Marco Aurélio Ne-
del – Podemos
Vice – Otávio Luis Wehrmeier – 
Podemos 

Frederico Westphalen: 
Prefeito – Diogo Duarte – 
MDB 
Vice – Jackes Douglas de Oli-
veira – MDB
Prefeito Eduardo Milani – PP
Vice – Alex Bakof – PP
Prefeito - Alicildo Passos – PT 
Vice – Zé Maglia – PT 
Prefeito – Oliverio Rosado – 
PDT 
Vice - Andrize Aguiar – PSB 

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALI-
ZADA NO DIA 14/09/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Munici-
pal de Vereadores de Tenente Portela, às 19 horas 
em Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2020, com as se-
guintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/
MDB, e vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA 
MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSIS-
TA, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, 
CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/
PDT e ODILO GABRIEL/MDB. Havendo número legal de Vereadores em 
Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Ve-
readores. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das correspondências 
recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de re-
querimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Itomar Ortolan: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que designe à Secretaria de 

Desenvolvimento Rural que faça a estrada que começa no Cerro dos Macha-
dos passando na Linha De Carli no Distrito de Braço Forte, com urgência. 
Este requerimento foi subscrito pelo vereador Natanael Diniz de Campos. 

2 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de 
contratar ou terceirizar a limpeza do Cemitério Municipal e também construir 
um palco coberto para realização de orações, local onde os padres, pastores e 
familiares possam se abrigar em dias de chuvas. Este requerimento foi subs-
crito pela vereadora Rosângela M. F. Fornari. 

Da Vereadora Salete Sala: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente ao Conselho Mu-

nicipal de Transito sobre a possibilidade de construção de um quebra-molas 
na esquina da rua Santos Dumont com a Uberaba, em virtude da alta veloci-
dade dos veículos naquele trajeto, após a realização do asfalto, ficando extre-
mamente perigoso para veículos e pedestres. 

Do Vereador Odilo Gabriel: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito estudo junto a 

Secretaria de Saúde do Município com o objetivo de disponibilizar o maior 
número possível de testes gratuitos para nossa população de Tenente Portela 
com o objetivo de ter um maior controle na disseminação e agilizar o combate 
ao coronavírus, verificando quem possivelmente esteja contaminado ou que 
já esteve contaminado com este vírus. Já estamos, por muito tempo, enqua-
drados na condição do protocolo da bandeira vermelha por termos ainda um 
número expressivo de contaminação e de baixas hospitalares pela doença. A 
população, não só de Tenente Portela, mas em geral, preocupa-se, tanto com 
a saúde, como com a economia e emprego daqueles que dependem do seu 
comércio como do seu trabalho como base de sobrevivência, quase que não 
suportam mais tanto tempo sem poder desenvolver, por completo, o seu tra-
balho, incorrendo, inclusive, no risco de algumas empresas terem que fechar 
as portas de seu comércio e os trabalhadores que ainda tem o seu emprego 
perdê-lo. Por isso, a necessidade maior de um investimento maior por parte 
do Município e do Estado no controle a disseminação e combate a este vírus. 
Este requerimento foi subscrito pela vereadora Rosângela M. F. Fornari, João 
Antonio Gheller, Elessandro Tiago Fuck, Itomar Ortolan. 

Do Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que designe ao Departamento 

de Transito a colocação de redutor de velocidade nas Ruas Santos Dumont 
(próximo ao antigo mercado Berguetti) e na Rua Potiguara (próximo ao mer-
cado do povo), pois foi recentemente feito a pavimentação asfáltica nestas 
ruas o que aumenta a velocidade dos veículos que por ali transitam.

2 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que designe ao Setor com-
petente a realização de limpeza do cemitério Municipal. Este requerimento 
foi subscrito pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck, Itomar Ortolan, João 
Antonio Gheller e Rosângela M. F. Fornari. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de reparos na estrada da 
linha 17, que dá acesso à comunidade de Barreirinho, solicitação está já enca-
minhada por este vereador em outra oportunidade. 

2 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao Departamen-
to Municipal de Transito para que estude a possibilidade de instalação de 
redutores de velocidade na Rua Romário Rosa Lopes, no trecho em que foi 
recentemente concluída obra de calçamento, visto que os veículos por lá tran-
sitam com alta velocidade, colocando em risco moradores e pedestres. Este 
requerimento foi subscrito pela Vereadora Rosângela Fornari. 

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS: 
Projeto de Lei do Poder Executivo nº053/2020: Inclui dispositivo no PPA, 

na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providên-
cias. Este Projeto foi aprovado por Unanimidade. 

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA 
AS COMISSÕES: 

Projeto de Lei do Poder Executivo nº054/2020: Altera a redação do Caput 
do Art. 170, da Lei Municipal nº1.587/08, que institui o plano diretor Munici-
pal, estabelece diretrizes e proposições de desenvolvimento no município de 
Tenente Portela e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº055/2020: Prorroga, excepcional-
mente no exercício de 2020, o cumprimento da obrigação prevista no art. 157, 
do Código Tributário Municipal (Lei Complemento Municipal nº01/2014) em 
razão da pandemia decorrente do Coronavírus, Covid 19 e dá outras provi-
dências. 

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agrade-
ceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos. Secretaria 
da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 14 de setembro de 2020. 
Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter 
mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela e assistir as 
sessões todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. 
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Criminalidade

Tributos

Rio Grande do Sul registra queda 
no número de feminicídios pelo 

quarto mês consecutivo
Rio Grande do Sul teve em 

agosto nova redução dos assas-
sinatos de mulheres por motivo 
de gênero. Os feminicídios caí-
ram pela metade, de oito vítimas 
em 2019 para quatro neste ano. 
É o quarto mês consecutivo de 
retração do principal indicador 
de violência contra a mulher.

Com isso, foi ampliada a di-
minuição no acumulado desde 
janeiro, que chegou a estar em 
alta no primeiro semestre, mas 
teve a curva revertida em julho. 
Agora, a soma em oito meses 
é de 57 feminicídios, 10% a 
menos do que os 63 do mesmo 
período no ano anterior. Os da-
dos fazem parte dos indicadores 
criminais do Estado, divulgados 
na sexta-feira (11/09) pela Se-
cretaria Estadual da Segurança 

Pública (SSP).
No início de agosto, quan-

do se completaram 14 anos 
da Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), o Governo do 
Estado lançou o Comitê Inte-
rinstitucional de Enfrentamento 
à Violência contra a Mulher. O 
colegiado, criado por decreto 
assinado pelo governador Edu-
ardo Leite, se insere nas estraté-

gias do programa ‘RS Seguro’, 
e já nasce com tarefa estrutu-
rada, o ‘Projeto Agregador’. A 
iniciativa reúne o trabalho dos 
três poderes, de 16 instituições 
das esferas municipal e esta-
dual, além de nove secretarias 
estaduais. De 11 subprojetos 
elaborados a partir dos desafios 
identificados, cinco foram prio-
rizados para início imediato.

Rio Grande do Sul registra 
melhora no índice do Ideb

O Rio Grande do Sul melho-
rou o desempenho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) em 2019 em rela-
ção à edição anterior, de 2017, 
em todas as etapas da Educação 
Básica. Os dados divulgados 
nesta terça-feira (15) pelo Mi-
nistério da Educação (MEC) 
apontam, no entanto, que nem 
no Ensino Fundamental, nem 
no Ensino Médio, as escolas 
conseguiram, em sua totalida-
de, atingir as metas definidas. 

Considerando o desempe-
nho das redes pública e privada, 
o ensino gaúcho superou a mé-
dia brasileira nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, teve a 
mesma média nacional nas es-
colas de Ensino Médio e ficou 
abaixo do resultado brasileiro 
nos anos finais do Ensino Fun-
damental. 

O maior crescimento do Rio 
Grande do Sul foi justamen-
te naquele que é considerado 
o maior gargalo do ensino no 
Estado e tem mobilizado ações 
de governantes há décadas: o 
Ensino Médio. O Ideb gaúcho 
nesse nível passou de 3,7 em 
2017 para 4,2 em 2019. O re-
sultado ainda está consideravel-
mente abaixo da meta, que era 
de 5,3 para o ano, e representa 
a mesma nota média registrada 
no país. 

Na rede pública, o Rio 
Grande do Sul foi um dos pou-
cos Estados a não atingir a meta 
definida para o Ideb 2019 nos 
anos iniciais do Ensino Fun-
damental. Sem a rede privada, 
o Ideb do Brasil, nos anos ini-
ciais, é 0,2 ponto inferior ao 
Ideb total. Apesar disso, o país 

mantém uma trajetória consis-
tente de melhoria, superando a 
meta proposta e atingindo um 
valor igual a 5,7 em 2019. Além 
do Rio Grande do Sul, apenas 
Amapá, Roraima, Sergipe, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Dis-
trito Federal não alcançaram 
suas metas.

O ensino gaúcho superou a média brasileira nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental

A Semana Farroupilha é um momento especial de culto às tra-
dições gaúchas, transcendendo o próprio Movimento Tradiciona-
lista Gaúcho. Ela envolve praticamente toda a população do Es-
tado, se não fisicamente nos locais organizados para os festejos, 
participando das iniciativas do comercio, dos serviços públicos, 
das instituições financeiras ou das indústrias.

    Regulada por uma Lei Estadual e Regulamentada por um 
Decreto, sua organização é feita em duas instâncias, a Estadual 
com a definição de diretrizes gerais, escolha do tema básico e 
atividades que envolvem as distâncias públicas estaduais, e no 
nível local, onde na prática ocorrem os festejos as manifestações 
Culturais, artísticas e onde se realizam as mostras e os desfiles 
destacando-se o realizado a cavalo.

    Neste ano, a semana mais esperada pelos tradicionalistas 
gaúchos será celebrada de modo completamente atípico. As res-
trições impostas pelo período pandêmico, não só no Rio Grande 
do Sul, mas em todo o mundo, acarretou no cancelamento dos 
eventos presenciais ligados ao Movimento Tradicionalista Gaú-
cho, assim como a programação de atividades que mobilizavam 
todas as microrregiões do Rio Grande do Sul

   No domingo, dia 13, em uma cerimônia atípica, foi aberta a 
Semana Farroupilha 2020 Virtual Universo Gaúcho que segue até 
o dia 20 de setembro. Pela primeira vez na história do Rio Grande 
do Sul, os festejos Farroupilhas serão celebrados de forma remo-
ta, contando com a participação virtual dos gaúchos. Durante a 
cerimônia, a Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, 
Gilda Galeazzi ressaltou: “A palavra-chave para nós é saudade, 
sentimos saudade das pessoas, do nosso contato físico, mas como 
temos uma garra e um sangue farrapo, vamos superar toda essa 
situação que não gostaríamos que estivesse acontecendo. Não po-
demos deixar que jamais, em qualquer lugar do mundo, a nossa 
chama interna e o amor pela tradição venham a enfraquecer.”

    E aqui em Tenente Portela, não foi diferente, foi preciso se 
reinventar no que já era por costume todo o ano, não só aqui, mas 
em todos os municípios gaúchos: O Acendimento da Chama que 
abriria a Semana Farroupilha.

    Tradicionalistas dos CTGs Sentinela da Fronteira e Guardi-
ões da Fronteira, dirigiram-se até o cemitério municipal, e, junto 
ao túmulo do tradicionalista José Machado, mais conhecido como 
“Banha”, onde ocorreu o acendimento.

    Gaúcho exemplar no amor pela tradição, pelos costumes 
de sua terra, foi um dos responsáveis pela guarda da Chama du-
rante os festejos Farroupilhas, evento que sempre lhe emociona-
va. Após desfile de carros que acompanharam a Chama, com as 
normas de seguranças exigidas, foi aberta oficialmente a Semana 
Farroupilha no CTG Sentinela da Fronteira.

    E no domingo, dia 20 de setembro, dia do Gaúcho, a Radio 
Província, juntamente com a ACI, CTGs Sentinela da Fronteira e 
Guardiões da Fronteira, estará realizando uma Live no Programa 
Mateando com a Província, apresentado Por Jonas Martins, com 
participação de talentos locais. Então gauchada, vamos prestigiar, 
arrastar o sofá da sala e pegar a prenda ou o peão e dançar de cola 
atada. Vamos comemorar o meu dia, o teu dia, o nosso dia, o Dia 
do Gaúcho em grande estilo.

    “Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra”.

Semana Farroupilha: A 
Maior Festa Popular do Rio 
Grande do Sul!
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

Pandemia

Implantação de política pode 
reduzir custos de plantio e 

potencializar produção no RS

Rio Grande do Sul tem uma 
das principais receitas do país 
no setor de agronegócios. O Es-
tado encerrou 2019 com o sexto 
maior Valor Bruto de Produção 
Agropecuária (VPB), do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), no 
montante de R$ 58,3 milhões. 
A produção gaúcha pode ter, 
em breve, um novo estímulo 
para a continuidade de geração 
de lucro. Tramita no Congresso 
Nacional, o Projeto de Lei (PL) 
nº 149/2019, que institui a Po-
lítica Nacional de Incentivo à 
Agricultura de Precisão.

O modo de produção con-
siste em um sistema de geren-
ciamento da produção agrícola 
que utiliza a tecnologia para ge-
rar informações precisas para a 
tomada das melhores decisões e 
a otimização dos processos pro-
dutivos, com reflexos diretos na 
produtividade e nos custos de 
produção. Com o fomento ao 
desenvolvimento tecnológico 
trazido pela agricultura de pre-
cisão, há incrementos em toda 
a cadeia produtiva, o que, con-
sequentemente, amplia as mar-
gens de renda e qualidade de 
vida de produtores.

Além da otimização da 
produtividade, a agricultura 

de precisão também apresenta 
vantagem do ponto de vista sus-
tentável ao reduzir o uso des-
necessário de insumos. — Ao 
levar melhor eficiência, a agri-
cultura digital está mitigando 
e reduzindo o uso de algumas 
coisas de forma desnecessá-
ria. Contribui para mitigar, por 
exemplo, gases de efeito estu-
fa, acompanhando a dinâmica 
de estoque de carbono no solo 
ou na sua cultura. Pode acom-
panhar, também, do uso e reci-
clagem de água no sistema de 
produção, independente de que 
seja de grãos ou de pecuária — 
avalia o diretor de Inovação do 
MAPA, Cléber Soares.

Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Agricultura de Precisão tramita no Congresso Nacional

Brasil 61
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Senado Federal aprova criação de 
cadastro nacional de estupradores

Politica

O Senado aprovou o Projeto 
de Lei (PL) que cria um Cadas-
tro Nacional de Pessoas Con-
denadas por Crime de Estupro. 
Esse cadastro sairá de uma co-
operação entre União, estados 
e municípios. A consolidação 
dessa cooperação dirá a forma 
de atualização e formatação das 
informações. Os recursos para o 
desenvolvimento e a manuten-
ção do cadastro virão do Fundo 
Nacional de Segurança Pública 
(FNSP). A matéria segue para 
sanção presidencial.

De acordo com a proposta, o 
cadastro deverá conter obriga-
toriamente as seguintes infor-
mações sobre condenados por 
estupro: características físicas, 

impressões digitais, perfil ge-
nético (DNA), fotos e endereço 
residencial. Em caso de conde-
nado em liberdade condicional, 

o cadastro deverá conter tam-
bém os endereços residenciais 
dos últimos três anos e as pro-
fissões exercidas nesse período.

Agencia Brasil

Projeto agora vai para a análise do preside nte Bolsonaro

Marcelo Casal Jr. Agencia Brasil

No dia quatorze de setembro de 
dois mil e vinte, às dezenove horas, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Ses-
são Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR 
CEMIN. A sessão também contou com a presença física 
dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO 
CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔ-
NIO GEROLDINI, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, ALDORI 
BIGUELINI e ADELINO MACHADO VASCONCELLOS. 
O Vereador OSMAR VON MÜLLER encontra-se afas-
tado das atividades presenciais, sendo-lhe computado 
para efeitos de efetividade o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discus-
são e votação a ATA Nº 027/2020, da Sessão Ordinária 
realizada no dia 31 de agosto de 2020, às 19 horas; a 
qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresen-
tou cópias xerográficas da ATA Nº 028/2020, da Sessão 
Ordinária realizada no dia 08 de setembro de 2020, às 
19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço 
os seguintes Vereadores: 

Do Vereador Luis Carlos Seffrin: Requereu ao Prefei-
to Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos quan-
to a possibilidade de criação de auxílio aos agricultores 
do Município de Derrubadas para a realização de ser-
viços com máquinas rodoviárias pesadas terceirizadas 
(trator de esteiras), visando a realização de serviços de 
lavouras, favorecendo na execução subsidiada de até 5 
(cinco) horas/máquina por agricultor por ano, no valor de 
50% da hora/máquina, equivalente ao valor cobrado por 
serviços da escavadeira hidráulica do Município de Der-
rubadas. Justificou o presente pedido tendo em vista que 
uma máquina desta poderá favorecer de alguma forma a 
manutenção de agricultores no campo, jovens agriculto-
res poderão manter-se no meio rural, bem como, poderá 
haver uma maior migração de grandes centros de volta 
ao meio rural, pois melhorará os serviços na agricultura. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subs-
crito por ambas as Bancadas da Casa. 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Reque-
reu ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. Alair Cemin, 
solicitando estudos quanto a possibilidade de realização 
semanal ou quinzenal, de alguns roteiros de transporte 
escolar, favorecendo nossos munícipes derrubadenses, 
que não dispõe de meios de locomoção, durante este pe-
ríodo de Pandemia, utilizando-se para isso os veículos 
que realizam o roteiro escolar normalmente. Este Reque-
rimento foi aprovado por unanimidade, subscrito por am-
bas as Bancadas da Casa. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes 
matérias para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 022/2020: que Altera a Lei Mu-
nicipal nº 1387, de 03 de março de 2020, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a conceder Escritura Pública, 
prorroga o prazo de vigência e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi baixado para as Comissões Per-
manentes. 

PROJETO DE LEI Nº 023/2020: que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a realizar concessão de uso de bens 
públicos e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade.

Não haviam Vereadores inscritos no espaço das EX-
PLICAÇÕES PESSOAIS.
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Justiça 

Caso Rafael: Justiça nega pedido de soltura 
e marca depoimento da mãe do menino

 A juíza Marilene Parizotto 
Campagna definiu na sexta-
-feira (11/09), as datas para as 
audiências de tomada de depoi-
mento de testemunhas e da ré 
do processo criminal que apura 
o assassinato de Rafael Mateus 
Winques, de 11 anos, ocorrido 
em 15 de maio de 2020, na ci-
dade de Planalto.

Alexandra Salete Dou-
gokenski, mãe do menino e 

acusada do crime, na mesma 
decisão teve negado o pedido 
de soltura e deverá ser interro-
gada por videoconferência no 
dia 22 de outubro. Ela cumpre 
prisão preventiva na Penitenci-
ária Municipal de Guaíba desde 
o início de julho.

O sistema de escuta remota 
será também aplicado para as 
testemunhas residentes fora da 
Comarca de Planalto. As de-

mais, que vivam na cidade de-
verão comparecer ao Foro. Ao 
todo, serão ouvidas 17 pessoas 
nos dias 01, 09, 15 e 16 do pró-
ximo mês.

Outras medidas:
A juíza negou no despacho o 

pedido de inépcia da denúncia, 
que, conforme a defesa da ré, 
carece de provas. Foram ques-
tionados, por exemplo, a aferi-
ção do horário do crime, a des-

crição das razões pelas quais o 
Ministério Público (MP), autor 
da peça acusatória, presumiu a 
motivação do crime, e ainda é 
criticada a atuação do delegado, 
que teria concluído precipitada-
mente a investigação.

Em resposta, a magistrada 
disse que as circunstâncias do 
fato criminoso (local do fato e 
local da consumação, hora, dia, 
mês, ano, 
causas e 
e f e i t o s , 
pessoa do 
c r imino-
so, modo 
de execu-
ção, etc), 
estão de-
vidamente 
descritas, 
e possibi-
litam o exercício do contraditó-
rio e da plena defesa.

— Destaco que nos proce-
dimentos afetos ao Tribunal do 
Júri a decisão acerca da exis-
tência, ou não, de provas neces-
sárias para um juízo provisório 
de admissibilidade da pretensão 
acusatória é proferida após a 

instrução probatória realizada 
na presença do juiz togado, e 
não logo após a resposta à acu-
sação, como ocorre no procedi-
mento comum — acrescentou a 
juíza.

Também está decretado o 
sigilo de parte dos documentos 
que consta do processo, limi-
tando às partes (MP e defesa) a 
consulta de laudos periciais e o 

acervo fotográfico.
Alexandra Dougokenski 

responde por homicídio qua-
lificado (praticado por motivo 
fútil, com meio cruel e recurso 
que dificultou a defesa). O me-
nino, conforme a perícia, mor-
reu por asfixia mecânica provo-
cada por estrangulamento.

A morte do menino Rafael Mateus Winkes chocou a região. A mãe do menino confessou o crime

Lauro A
lves / A
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B

S

Arquivo Pessoal



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO  DE 2020
ANO XXXIV    Nº 1255  R$ 2,00

Leia Mais

04

05

06

09

11

Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Pesquisa mostra desaceleração da 
Covid-19 no Brasil

Projeto de lei promete dobrar os pon-
tos necessários para suspender a CNH

Sicredi Raízes completa 100 dias de 
atividades

Estado registra queda no número de 
feminicídios

Caso Rafel: Justiça nega liberdade 
para mãe acusada de assassinato

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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veneno
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Os perigos 

das atividades 
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da semana far-
roupilha
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Quase 30% dos eleitores de 
Vista Gaúcha são filiados em 

algum partido politíco
Na área de abrangência da 

101ª Zona Eleitoral (ZE), que 
compreende os municípios de 
Barra do Guarita, Derrubadas, 
Miraguaí, Tenente Portela e 
Vista Gaúcha, são 21.897 vo-
tantes aptos para as eleições 
deste ano, dos quais, 22,48% 
(4.923) têm filiação partidária.

O município da microrre-
gião com maior percentual de 
eleitorado com ficha em par-
tido político é Vista Gaúcha: 
28,33%. Do universo de 2.626 
votantes, 744 possuem filiação 
partidária.

Vista Gaúcha também fica 
em primeiro lugar quando se 
compara o número de filiados 
e a população em geral. Dos 
2.855 habitantes, 26,05% (744) 
têm ficha em partido político.

Nas imagens ao lado, você 
pode conferir a quantidade de 
filiados nos partidos políticos 
dos municípios da 101ª ZE de 
acordo com dados do Tribunal 
Superior Eleitoral.

É interessante analisar que 
mesmo partidos que não tem 

diretório ou comissão montada 
em alguns municípios ainda as-
sim tem filiados, como é caso 
de Tenente Portela, onde cons-
tam diversos partidos que não 
tem participação na vida polití-
ca, mas tem filiados resgitrados 
neste domicílio eleitoral.

Editoral:
O que o Grê-

mio precisa?


