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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Pesquisas recentes mostram um grande número de alunos/jovens que não compreendem o que 
leem, e os que a compreendem, ainda é de forma decodificada. Ensinar a ler significativamente vem 
se tornando um desafio cada vez maior para os professores, fazer com que os alunos se tornem leitores 
com capacidade de argumentar sobre fatos e acontecimentos se tornou uma “batalha” dentro das esco-
las. Tornando o dia a dia do professor uma busca interminável para saber qual o real motivo do fracasso 
quando se fala em “prática de leitura”.

Infelizmente sabe-se que a mediação da leitura ocorre somente, sem sombra de dúvidas, na escola 
pelo professor. Para tanto, cabe ao professor desenvolver-se enquanto pessoa e profissional, de direi-
tos e deveres, usufruindo e proporcionando momentos de prática de leitura, a fim de contribuir com o 
exercício de uma cidadania crítica e justa. Ao buscar novas estratégias de leituras estará obtendo cre-
dibilidade e confiança perante ao aluno para introduzi-lo ao mundo literário. Outro item importante é a 
escolha de bons livros, em especial os literários, isso favorecerá a capacidade de criar, sensivelmente, 
sua individualidade cultural, comprometendo-o com demais práticas fundamentais do ato de ler.

Angela Kleiman(2001, p.15 e 16) destaca que para formar leitores devemos ter paixão pela leitura, 
baseados no desejo e prazer pela mesma. 

Entretanto, por outro lado é triste a real realidade, o que acaba enfraquecendo o trabalho do pro-
fessor, pois mesmo sabendo este que deve propiciar todos estes momentos citados acima, o problema 
começa muito cedo, onde se considera que a criança deva entrar em contato com a leitura bem antes de 
chegar a escola, e o que acontece é bem o contrário. A triste realidade a qual nos deparamos, são famí-
lia que não tem o hábito de ler… Livros não são considerados presente, muito menos nos aniversários! 
Então se remete ao professor, e somente ao professor, a tarefa de ensinar a ler. Assim, deixa-se de lado 
o que ensina Paulo Freire ao dizer que a leitura como percepção do mundo precede a leitura da palavra.

Contudo, apesar da realidade as quais acercam o professor na formação de alunos leitores,  o edu-
cador precisa deixar de lado de certa forma todo esse “repertório” que o sistema educacional muitas 
vezes exige e fortalecer os laços humanos com os alunos, não desistindo nunca dos mesmos. Laços 
estes de exemplos, para que os educandos possam sentir orgulho e prazer em ler, para que isso não 
seja  ‘apenas para o professor”, porque o mesmo está cobrando,  pois o objetivo é não somente ler por 
obrigação quando o professor exige e sim por toda a vida.  

*Graduada em LETRAS pela UNIJUÍ
* Pós-Graduação em Educação Especial- FAI/FACULDADES 

Leitura e Compreensão: É possível fazer diferente?

Dioneia Silva Kuhne Caron

Aconteceu durante um seminário em Madrid, promovi-
do pela Fundação Internacional pela Liberdade, presidida 
pelo Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Falando na 
condição de convidado, o futuro ministro Sérgio Moro se 
referiu ao alcance limitado de suas decisões como juiz. 
Esclareceu, ainda, que seu trabalho na Lava Jato estava 
chegando ao fim, mas “aquilo poderia se perder se não im-
pulsionasse reformas maiores, que eu não poderia fazer 
como juiz”.

 Não é difícil entender a situação descrita por Moro, 
nem o uso de uma analogia com o futebol. Em outro mo-
mento da sua manifestação mencionou a famosa “bola nas 
costas”, que deixa o zagueiro perdido e concede toda van-
tagem ao atacante. Ele conviveu longamente com essas 
dificuldades. Agouravam sobre seu trabalho as tragédias 
da italiana operação Mãos Limpas, que levaram à sepul-
tura o juiz do caso e respectivas realizações no processo. 
Transitavam diante da mesa de Moro figuras poderosas 
da política e dos negócios, cujo acesso ao STF se fazia 
com um estalar de dedos.

Quantas noites mal dormidas aguardando deliberações 
do Supremo, onde a Justiça ora faz o bem, ora faz o mal, 
sabendo muito bem a quem! Moro trabalhava sentindo o 
hálito azedo de vaidade, ciúme e ódio que sua crescente 
popularidade fazia exalar das penthouses do poder. A na-
ção, dia após dia, a tudo assistia e se compadecia. Moro 
se tornou símbolo da luta contra a corrupção. Por vezes, 
em sua 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, a fila das 
confissões lembrava período litúrgico de preparação para 
a Páscoa. Era a “sangria” que precisava ser estancada, 
no dizer metafórico de Romero Jucá. E aquilo, para o di-
ligente juiz, significava novos e reais enfrentamentos que 
viriam e vieram.

Fica bem entendida, então, a decisão que tomou. Os 
que ansiavam por um governo para debilitar a Lava Jato 
terão que conviver com a operação personificada em um 
dos dois homens mais fortes do governo... Melhor ainda 
se, ao cabo desse período, ele se for sentar entre aqueles 
ministros a quem tanto mal estar causou seu combate à 
corrupção.

São marcas dos novos tempos pelos quais ansiávamos. 
Alegrou-me por isso ler sobre essa disposição expressa 
por Moro em Madrid no mesmo dia em que tomei conhe-
cimento dos compromissos recentemente formalizados no 
1º Congresso do Ministério Público Pró-Sociedade. Bele-
za! Beleza ver tantos profissionais dessa nobre carreira 
de Estado comprometendo-se com o aperfeiçoamento de 
sua missão e com a consolidação de uma agenda de com-
bate à criminalidade e à impunidade. Há muito tempo a so-
ciedade tem sido vista, desde os círculos do poder, como 
mera provedora dos meios, pagadora de todas as contas. 
Estamos tendo nosso país de volta, em boas mãos, posso 
crer.

MORO: “CANSEI DE 
TOMAR BOLA NAS 
COSTAS”

É Hora deles ter medo!!!
Nesta semana, confrontos entre bandidos e policiais resultaram na 

morte de 10 criminosos. Foram 6 mortos na segunda-feira em Ibiraia-
ras e outros 4 na quarta-feira em Anta Gorda. No episódio de Ibiraiaras 
ainda morreu um refém, o sub-gerente do Banco do Brasil, que foi 

atingido por um disparo de arma de fogo, supostamente, em meio ao fogo cruzado.
Ninguém lamenta a morte de criminosos, ainda mais de alta periculosidade, com forte poder fogo, 

como os casos citados. Lamenta-se profundamente a morte do trabalhador inocente, pai de família e 
de bem. A polícia deve estar sempre do lado do cidadão de bem e no confronto direto, dificilmente 
encontrar-lo-a-se uma pessoa de bem que deseje a morte do policial ao invés do bandido. A polícia tem 
o apoio da sociedade para atuar com mais firmeza e para quando não houver outra alternativa executar 
os criminosos. A grande imprensa é, que encravada num falso sentimento de direitos humanos e so-
ciais, acaba por vez atuando contra as forças políciais.

Dois fatos chamam a atenção nestes casos. O primeiro é que os bandidos estão cada vez mais au-
daciosos e perderam o medo de entrar em confronto com as forças de segurança. Fortemente armados, 
e muitas vezes com armas mais potentes que a própria polícia, eles têm entrado em confronto sem se 
importar com as consequências. O segundo é que quando esses criminosos são mortos em confrontos 
se dispensa o devido processo legal contra o bandido e se abre o processo contra o polícial e isso pode 
ser grave para os homens e mulheres que formam as fileiras da segurança pública se não houver apoio 
da sociedade.

Vivemos momentos perigosos. O mundo está mudando. Os criminosos estão cada vez mais bem 
armados, articulados e cruéis e a polícia está necessitando se adaptar a essa nova realidade. Esperamos 
que os outros órgãos que formam nossa segurança se formem na mesma velocidade.

Por fim, uma frase do secretário estadual de saúde: “O medo não pode estar com o cidadão de bem, 
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Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas

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.

jalmoafornari@yahoo.com.br

Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Judi-
ciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em Geral, 
Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em Geral. 
055-3551-3119

***Dizem por aí que ser pega 
com a boca na botija, pode ser 
apenas um acidente.
***O evento se torna problema 
quando a botija pertence a outra.

***Para amainar este tipo de “incidente” 
o melhor mesmo é reforçar a aparência de 
pessoa comprometida com deveres domés-
ticos.
***Para certas pessoas o responsável por 
um deslise é quem passou adiante e não o 
deslise em si.
***Tem gente que demora mais que o ne-
cessário em banheiro chique. A explicação 
é que é preciso se adaptar com as torneiras 
mais tecnologicas, né Vande...kkkk
***Falou mal e só depois descobriu que a 
“passageira chique” era sua colega de gru-
po...kkkkk

Guia de ônibus
Já esta circulando na cidade o “Guia de 
ônibus” de Tenente Portela editado pela 
Masquetri. O folheto, muito útil, além de 
horários de destinos que variam de Floria-
nópolis à Barra do Guarita, também oferece 
informações sobre o tarifário de encomen-
das.

Cartas de Natal
O número  de cartas ao Papai Noel que 
o Sistema Província recebe das crianças, 
tem diminuído nos últimos anos. Uma das 
razões talvez seja o anacronismo do meio 
de comunicação entre as novas gerações. 
Num tempo de Twitter, Wahts, facebook, 
telefonia celular e mensenger, entre tantos, 
escrever cartas é coisa antiga, tolerável 
apenas quando o destinatário é um idoso 
como o Papai Noel.

SMS
Ainda escrevendo sobre comunicação mo-
derna, cabe lembrar que a primeira mensa-
gem enviada pelo antigo e velho SMS acon-
teceu no ano de 1992, mas precisamente no 
dia 3 de dezembro a mensagem foi enviada 
de um pequeno escritório em Newbury, no 
sul da Inglaterra Eram duas palavras ape-
nas: “ Merry Christmas”.

Fariseus natalinos
Não são poucas as manifestações de des-
contentamento com os contrastes natalinos 
de nossa cidade. Enquanto as praças ofe-
recem uma boa ornamentação com luzes 
e sorridentes papais-noeis a periferia e o 

interior amargam alguns his-
tóricos descasos. Na cidade o 
centro, embora com ruas mais 
sujas que de costume, tudo é 
colorido já nos bairros as coi-

sas continuam cinza. Basta ver a foto que 
o pessoal das proximidades do Postão nos 
enviou.

***Correm rumores de que um dos mais 
comentados “rendevous” dos últimos dias 
foi gravado em vídeo e estaria circulando 
nos whats da vida...
***Dizem por ai que os caras fazem cordão 
humano, reféns e portam armas de grosso 
calibre e a ZH escreve que “B.M. mata 4 
“suspeitos” de assalto...”kkkkk
***Os assaltantes de Redentora merecem 
um troféu de incompetência crassa.
***Primeiro entre os caros que furtam para 
o assalto escolhem um corsa...k

***Depois escolhem para ex-
plodir o caixa eletrônico dos 
cheques. kkk
***Por fim, invés de darem 
no pé para ganharem tempo, 

ficam dando tiros para o alto, contra repór-
teres e contra as paredes.

Meio fio limpo
Pela primeira vez nos últimos tempos a 
limpeza e o corte da grama nos canteiros 
centrais da avenida Santa Rosa merece um 
registro louvor. Costumeira e rotineiramen-
te sempre se fez o aparo da grama, desta 
vez alguém teve a feliz ideia de utilizar uma 
máquina e limpar o espaço entre o meio fio 
e o asfalto. Bom serviço.

Tribuna Popular no 
facebook

Alguns leitores tem pedido para que seja 
aberto um espaço onde se possa postar fo-
tos de situações que merecem a atenção do 
poder público. O ideal seria haver uma ou-
vidoria que funcionasse a exemplo de outros 
municípios. Como não há, a partir de feve-
reiro gerenciaremos uma página no Face 
para acolher as reclamações da população.

Pavor em Redentora

Consultoria: coisa muito importante
Semana passada fomos com uns amigos 
em um novo restaurante e percebemos que 
o garçom que anotava nossos pedidos car-
regava uma colher no bolso de sua camisa, 
o que era meio estranho.
Quando o auxiliar de garçom nos trouxe 
água e talheres, percebi que ele também 
carregava uma colher no bolso da camisa.
Olhei ao re-dor e vi que todos os funcio-
nários do restaurante tinham colheres nos 
bolsos de suas camisas.
Quando nosso garçom retornou para nos 
servir o primeiro prato, perguntei-lhe:
– Porque a colher no bolso?
– Bem, ele disse, os proprietários do res-
taurante chamaram uma Consultoria para 
melhorar os nossos procedimentos. Após 
vários meses de análises, eles concluíram 
que a colher é o talher que mais cai no chão. 
Isso significa uma freqüência aproximada-
mente de 3 colheres por mesa por hora. Se 
o nosso pessoal estiver mais bem prepara-
do, podemos reduzir o número de viagens à 
cozinha para buscar colheres limpas e isso 
significa uma redução em 15-homens-hora 
por turno.
Coincidentemente derrubei minha colher e 
ele pôde substituí-la de imediato com a sua 
colher sobressalente.
– Irei buscar uma nova colher na próxima 
vez que for à cozinha ao invés de ir espe-
cialmente até lá para essa tarefa, ele disse.
Fiquei muito bem impressionado. Aí perce-
bi que havia um barbante pendurado para 
fora do zíper de sua calça. Olhando em vol-
ta, vi que todos os garçons tinham um bar-
bante similar para fora de suas calças.
Antes que nosso garçom se afastasse de 
nossa mesa, perguntei-lhe:
– Desculpe-me, mas pode me explicar por-
que você tem um barbante pendurado bem 
aí?
– Certamente, ele respondeu.
Aí ele abaixou a voz e disse:
– Não são todos que observam isso. A em-
presa de consultoria que lhe mencionei tam-
bém descobriu que podemos ganhar tempo 
no banheiro. Amarrando esse barbante o 
senhor sabe aonde, podemos puxá-lo sem 
encostar ‘nele’ e isso elimina a necessidade 
de lavarmos as mãos, reduzindo o tempo 
gasto no lavatório em 76.39 %.
– E como é que guarda o dito cujo, após 
usá-lo, perguntei?
– Bem, ele sussurrou, eu não sei como 
meus colegas fazem, mas eu uso a colher…

Melhore
o humorA população de Redentora viveu uma 

madrugada de pavor. Homens, fortemente 
armandos atacaram as agências do Sicredi 
e Banrisul na madrugada da última quinta-
-feira. A Polícia agiu rápidamente, e entrou 
em confronto com os criminosos em duas 
oportunidades ainda duranta a madrugada, 
mas eles cabaram escapando e estariam 
embrenhados em matas na divisa entre Re-
dentora e Coronel Bicaco. Até o fechamento 
desta edição eles ainda não haviam sido pre-
sos e as buscas continuavam acontecendo.

Os criminosos estão escolhendo as cida-
des interioranas para cometer crimes desse genero. A Brigada Militar e Polícia Civil 
tem dado uma pronta repostas aos criminosos.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZA-
DA NO DIA 03/12/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Verea-
dores de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordiná-
ria, realizada no dia 03 de Dezembro de 2018, com as seguintes 
presenças: Vereador Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/
PT; e Vereadores: RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/
PROGRESSISTA, NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, 
LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHEL-
LER/MDB, ROSÂNGELA FORNARI/MDB e DERLI DA SIL-
VA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, 
a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os 
Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitu-
ra das correspondências recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposi-
ções dos senhores Vereadores:

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que a Cavalgada Te-

nente Mário Portela Fagundes seja realizada, no ano de 2019, no 
mesmo período das anteriores.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibi-
lidade de implantação de monitoramento nos veículos públicos 
municipais, realizando análise preliminar dos valores para a im-
plantação.

Do Vereador Itomar Ortolan: 
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao de-

partamento competente a restauração, com urgência, do calça-
mento da Rua Tupis, no trecho que não está asfaltado, na quadra 
imediatamente após o final da pavimentação, uma vez que nesse 
local a referida rua encontra-se em péssimas condições de tra-
fegabilidade.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que se estude a possi-
bilidade de fazer calçamento na Rua Eron Gross, no Bairro São 
Francisco, com urgência.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as Comis-
sões:

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 66/2018: Autoriza o 
Poder Executivo conceder desconto para o pagamento do IPTU 
no exercício de 2019 e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 67/2018: Inclui dispo-
sitivo no PPA, LDO e LOA, autoriza abertura de crédito especial 
e autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição 
social para a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio 
de Tenente Portela e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 68/2018: Dispõe sobre 
a inclusão da disciplina da Língua Inglesa, na matriz curricu-
lar das turmas de ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, na rede 
pública de ensino do Município de Tenente Portela e dá outras 
providências.

Veto total à emenda modificativa ao Projeto de Lei do Execu-
tivo Municipal nº 059/2018, de 24 de Outubro de 2018.

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 62/2018: Dispõe sobre 

as Diretrizes Orçamentárias do Município de Tenente Portela 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. 
Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 64/2018: Institui o Re-
gime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Tenente 
Portela/RS e dá outras providências. Este projeto foi aprovado 
por unanimidade, com emendas. 

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 
04 de Dezembro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Le-
gislativo Municipal de Tenente Portela.   

Na tarde desta última ter-
ça- feira, 04, o grupo de Jovens 
Aprendizes do Campo,  esteve 
visitando a matriz da cooperati-
va em Campo Novo.

Acompanhados pelo  coor-
denador do Cooperconcordia 
Tiago Morroni, os alunos foram 
recepcionados pelo presidente 
Gelson Bridi,  o coordenador 
de treiamentos da Cotricam-
po Emerson Braun, bem como 
Teresinha Guedes e Meri Guth 
(Departamento Pessoal) .

Após visita na matriz, o 
grupo  esteve na  indústria de 
farinha de trigo para conhecer 
o Moinho Cotricampo. Na oca-
sião, tiveram  um explanação 
sobre a  indústria pelos gesto-

res do Moinho: Maria Antonia, 
Thaís Carlosmar e pelo

também pelo gerente de co-
municação social Vadacir Gue-
des.

Os alunos do programa 
Aprendiz Cooperativo do Cam-
po, são filhos de produtores ru-
rais, associados da Cotricampo. 
Os mesmos tem aulas no muni-
cipio de Crissiumal e exercem 
a práticas em suas proprieda-
des.

 O programa tem por obje-
tivo incentivar a permanência 
dos jovens no campo, além de 
promover a sucessão familiar 
profissionalizada, o empreen-
dedorismo cooperativo, profis-
sionalizar a gestão de pequenas 

e médias propriedades rurais e 
proporcionar às cooperativas 
agropecuárias o incremento do 
quadro social.

Segundo o presidente Gel-
son Bridi, a sucessão familiar 
no campo é um desafio mas 
também uma grande oportu-
nidade. “O Programa prorcura 
qualificar nossos jovens para 
uma  gestão eficiente nas pro-
priedades e em suas atividades 
agropecuárias, além de formar 
pessoas em prol do espírito co-
operativo”. Ainda para o presi-
dente, é uma excelente maneira 
do jovem seguir os caminhos 
dos pais e continuar gerando 
bons “frutos” num trabalho que 
já vem de anos.

Turma do jovem aprendiz do campo de 
Crissiumal visita a matriz da Cotricampo

Os jovens foram recepcionados pelo presidente Gelson Bridi e equipe

Vista Gaúcha fura poço artesiano para 
empreendimento

Numa parceria entre o Mu-
nicípio de Vista Gaúcha, e a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR), foi perfurado nes-
ta semana um poço artesiano na 
localidade de Bom Plano.

No local será instalada uma 
granja com um investimento de 
cerca de R$ 6 milhões.

D
ivulgação

D
ivulgação
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Lazer e aventura são destaques 
no Parque Águas de Moconá

Explorar segmentos esportivos é uma 
tendência que poderá mudar um pouco 
o rol de serviços ofertados em balneá-
rios e parques da região. Os apaixona-
dos por uma boa dose de adrenalina têm 
acompanhado iniciativas como rapel, 
caminhadas em meio a natureza, eco ci-
clismo, passeio de caiaque, surgindo en-
tre piscinas, tradicionais pesque-pague. 
Este movimento iniciou ainda no ano 
passado, mas observa-se que pode com 
o próximo ano ganhar mais força. 

Os proprietários apostam na inicia-
tiva pois visam o aumento de atrações 
aos turistas e aproveitamento dos es-
paços dos estabelecimentos. Nesta edi-
ção, daremos espaço ao Parque Águas 
de Moconá, uma opção de turismo para 
curtir com a família neste final de ano 
em Tenente Portela. O parque localiza-
-se aproximadamente 1 km da RS-330 
e traz a filosofia de diversão e aventura 
como carros chefes da empresa. Os pro-
prietários buscam trazer uma nova pro-
posta dentro do segmento, priorizando a 
aventura e diversão para todas as idades.

O Parque Águas de Moconá repre-
senta uma nova proposta de turismo e 
a pouco tempo vem trazendo os espor-
tes de aventura para o extremo noroes-
te do Estado. A propriedade rural, de 
15,1 hectares fica localizada as margens 
da RS-330, quase fazendo divisa com 
Derrubadas. Márcia Muller, a atual pro-
prietária, assumiu a gerencia a 1 ano e 3 
meses nos contou que buscou focar em 
reformaras estruturas, criação de iden-
tificação visual do parque e introdução 
de atividades diferenciada no parque de 
esportes através de parcerias feitas com 
amigos, empresas e entidades. 

A empresa trabalha com parceria e 
realização de eventos esportivos como 

motocross, canoagem, rapel e ciclismo. 
O último evento sediado foi a Final do 
Circuito Norte de MTB, realizado no úl-
timo domingo, 2, com parceria do Pedal 
Portela, diversas empresas e adminis-
tração municipal. O parque encantou os 

mais de 50 atletas que estiveram partici-
pando do ciclismo. Segundo a proprie-
tária, a ideia proporcionar um habitat 
perfeito ao visitante que procura vida 
saudável e convivências na natureza em 
um só lugar, onde ele vai com a família 
e encontra uma gama de divertimentos 
diferenciados. 

O horário de atendimento inicia as 8h 
com fechamento apenas das piscinas ao 
meio dia, retornando as 13h até as 22h. 
Márcia comenta que com o amplo espa-
ço o visitante consegue aproveitar com 
família e divertir a garotada. Na página 
do facebook, que recebe o nome da em-
presa, é possível solicitar informações e 
também conferir algumas fotos do espa-
ço e dos visitantes.

A obra que teve maior destaque esse 
ano foi a ampliação das piscinas, adul-
to e infantil. Márcia acredita que com a 
estrutura proposta ficará mais aconche-
gante para o visitante desfrutar seu mo-
mento de lazer. 

O ponto de partida inicia no trevo de Tenente Portela nas proximidades do Mole-
ta. Após seguir em direção a RS-330 com destino a Derrubadas, diversas placas na 
vegetação as margens da rodovia sinalizam a entrada do parque que fica a esquerda 
do motorista. Em menos de 1 km, o visitante encontra a área de convivência, restau-
rante e o estacionamento. A entrada é franca.

O parque obtém uma área dividida 
em um grande açude com variedade de 
peixes, onde são feitas as pescas espor-
tiva e convencional. No entorno da área 
de convivência principal, onde situa-se o 
restaurante e o quiosques de vendas das 
pulseiras para piscina e guloseimas para 
aproveitar a tarde, há cabanas de diver-
sas modalidades que podem ser alugadas 
o ano todo. Casinha na arvore e observa-
tório de animais silvestres e domésticos 
animam crianças e adultos e convidam 
para uma viagem cheia de curiosidade.

Há internet gratuita e banheiros sem 
cobrança de taxas. Churrasqueiras ao ar 
livre e quiosques estão espalhados por 
toda parte fator importante para quem 
deseja ficar mais perto da natureza ou 
do centro administrativo. Na lateral do 
restaurante rústico é possível ver parque 
da área das piscinas, onde por exemplo, 
pais conseguem cuidar os filhos en-
quanto saboreiam uma porção. Por falar 
em comida saborosa, é disponibilizado 

porções de batata frita, polenta e peixe, 
além de picadão, cachorro quente, pastel 
e bebidas.

Nessas férias, está sendo formadas 
equipes para a eco caminhada, passeio 
dinâmico de convivências na nature-
za, feita com instrutores capacitados da 
cidade e do município de Ijuí. A agen-
da segue cheia, pois neste domingo, 9, 
acontece durante a tarde o rapel em ca-
choeira, outro esporte de aventura pro-
posto. Sobre as inovações, os proprie-
tários pretendem ampliar o espaço nos 
próximos anos, e estão estruturando um 
centro de eventos. 

Segundo Márcia diversas escolas es-
tão confirmaram presença e irão trazer a 
criançada para passar um dia de muita 
diversão no parque. Ela comenta que o 
balneário promove preços diferenciados 
para entidades como escolas, grupos de 
idosos, entre outros. Maiores informa-
ções podem ser obtidas através do What-
sApp (55) 9947-1615. 

Sossego x 
aventura

Infraestrutura e serviços 
prestados

Localização

As piscinas são ap-
enas parte das opções 
do Parque Águas de 
Moconá, que ainda 

reúne pescaria, trilhas 
e turismo de aventura.

Trilhas com área natural em meio a natureza são destaqaues

Por Raiana Silva
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Grupo de trabalho entrega coletênea 
sobre legislação das agroindustrias

A partir de uma iniciativa 
da Amuceleiro, em maio deste 
ano, durante uma assembleia da 
associação, um Grupo de Tra-
balho (GT) foi criado com o ob-
jetivo principal de assessorar os 
municípios e algumas agroin-
dústrias para que consigam se 
adequar à legislação vigente e 
comercializar seus produtos re-
gionalmente.

 O Grupo é composto por 
profissionais de diversos mu-
nicípios da região, são veteri-
nários, agrônomos, secretários 
de agricultura e representantes 
de instituições com atividades 
afins, como Emater, Universi-
dades, Corede Celeiro, Amuce-
leiro e Acamrece.

Já no mês de junho o GT 
traçou um calendário de ações a 
serem desenvolvidas até o final 
o ano. Nesse mesmo mês, duas 
veterinárias da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural do Es-
tado (SDR), estiveram na sede 
da Amuceleiro fazendo uma ca-
pacitação com os secretários de 
agricultura, técnicos e veteriná-
rios dos municípios da região. 
Na oportunidade também fo-
ram realizadas visitas em duas 
agroindústrias da região, na 
Embutidos Franceschi em Te-

nente Portela e na agroindústria 
Entreposto de Ovos 3 Irmãos 
em Humaitá.

Foram meses de muito tra-
balho e dedicação por parte do 
GT que resultou na elaboração 
de um CD contendo diversos 
modelos de toda legislação ne-
cessária para adequação do mu-
nicípio ao SIM (Sistema Muni-
cipal de Inspeção) e posterior 
equivalência ao Susaf (Sistema 
Unificado Estadual de Sani-
dade Agroindustrial Familiar, 
Artesanal e de Pequeno Porte). 
Na assembleia de novembro da 
Amuceleiro aconteceu a entre-
ga oficial aos prefeitos do refe-
rido CD.

Para o presidente Eder “a 
elaboração desse material pelo 
GT foi uma das ações mais im-
portantes realizadas na gestão 
de 2018. Foi o primeiro passo 
de um trabalho que terá conti-
nuidade. Estamos entregando 
aos municípios a legislação 
completa, um material riquís-
simo contendo modelo de lei, 
decreto, instruções normativas 
que regulam as diferentes ati-
vidades desenvolvidas pelas 
agroindústrias, inclusive mo-
delos de planilhas de check-list 
completa das vistorias que o 
fiscal veterinário do município 

tem que preencher quando vi-
sita os empreendimentos. Ade-
quar a legislação é o primeiro 
passo para que posteriormen-
te as agroindústrias busquem 
a equivalência ao Susaf para 
enfim poderem comercializar 
seus produtos fora da área de 
abrangência municipal. Foi um 
grande avanço para a região e 
muito auxiliará os municípios”, 
exaltou Both.

O trabalho do GT continua, 
o próximo passo, após a apro-
vação das leis e decretos pelos 
legislativos, será visitar as pre-
feituras para ver a estrutura físi-
ca existente nos municípios.

São ações como esta que 
provam que com organização, 
determinação, união entre en-
tidades e objetivos em comuns 
resultados incríveis são alcan-
çados. A região Celeiro tem 
muito potencial e capital huma-
no capaz de realizar um trabalho 
importante como este que com 
certeza irá fazer a diferença na 
vida das pessoas. Vale lembrar 
que foi um trabalho executado 
voluntariamente sem qualquer 
pagamento aos participantes, 
da mesma forma, os municípios 
também não tiveram qualquer 
custo, receberam todo material 
pronto de forma gratuita.
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Famurs renova parceria com órgãos de controle para 
combater a corrupção nos municípios

O presidente da Famurs e 
prefeito de Garibaldi, Antonio 
Cettolin, renovou o termo de 
cooperação com o Ministério 
Público (MP) e o Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul (TCE), no qual a Federa-
ção se compromete a incentivar 
os municípios a implementarem 
a Lei Anticorrupção (Lei Fede-
ral nº 12.846/2013). A assinatura 
do documento foi realizada na 
manhã desta quarta-feira (5/12), 

durante evento da entidade no 
auditório do MP. O acordo foi 
assinado pelo presidente da Fa-
murs, Antonio Cettolin, pelo pro-
curador-geral de Justiça do RS, 
Fabiano Dallazen, e pelo presi-
dente do TCE, Iradir Pietroski.

A norma estabelece a respon-
sabilização de pessoas jurídicas 
pela prática de atos que causam 
lesão ao patrimônio e à adminis-
tração pública. Desta forma, os 
municípios podem elaborar leis 
ou decretos que regulamentam 

a Lei Anticorrupção no âmbi-
to municipal. Durante o ato, 18 
prefeitos também assinaram o 
decreto que formaliza o compro-
metimento dos seus municípios 
com a regulamentação da lei. 
São eles: Ajuricaba, Amaral Fer-
rador, Aratiba, Augusto Pestana, 
Candelária, Candiota, Cristal, 
Farroupilha, Faxinal do Soturno, 
Jóia, Mata, Mato Leitão, Pantano 
Grande, Passo do Sobrado, San-
to Antônio da Patrulha, São Luiz 
Gonzaga, São Gabriel e Tapes.

Famurs

Grupo fez entrega para prefeitos da Região Celeiro

Amuceleiro
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Hoje os problemas da tiroide são cada vez mais comuns, 
principalmente em mulheres, independente da idade. Quan-
do uma pessoa é diagnosticada com um problema com o hor-
mônio da tireoide uma das primeiras perguntas que as pesso-
as fazem é sobre o exercício.

Desequilíbrios deste hormônio causam alterações involun-
tárias do peso do paciente, fraqueza e fadiga, e outras desor-
dens relacionadas. No caso do hipotireoidismo, hormônio da 
tireoide é baixo, por isso o seu metabolismo funciona muito 
mais lento, fazendo com que aumente o peso corporal. Neste 
tipo de distúrbio, acontece diminuição da temperatura do cor-
po, da frequência cardíaca e da força muscular; o que acaba 
levando a pessoa a se sentir muito mais cansada e com uma 
recuperação mais difícil quando realiza algum exercício. 

Por outro lado, quem tem hipertireoidismo,  terá maiores 
níveis de hormônio da tireoide, assim, sua frequência cardía-
ca será aumentada, em alguns casos, sentindo palpitações, 
calor excessivo e transpiração. Neste caso, deve-se tomar 
cuidado especial na prática de exercício aeróbico intenso, 
pois todos os sintomas acima serão potencializados.

Em relação ao exercício físico, o recomendado sobre isso 
é que as pessoas que são afetadas por quaisquer desses 
distúrbios da tireoide, não só devem manter ou iniciar um pro-
grama de exercícios, para manutenção do peso e controle do 
funcionamento desse distúrbio. Por exemplo: os exercícios 
aeróbios farão secretar um hormônio chamado serotonina; 
este hormônio diminui a fome, assim, as pessoas com hipo-
tireoidismo serão beneficiadas, porque, como disse anterior-
mente tendem a ganhar peso. 

 O ideal para qualquer um dos casos será o exercício ae-
róbio moderado. Exercícios como caminhada, natação, ciclis-
mo, sempre devem ser realizados em intensidades modera-
das, com duração entre 30-40 minutos, 5 vezes por semana, 
no máximo. Podemos também combinar esta atividade com 
treinamento de força.

A única coisa que deve-se considerar é a supervisão do 
médico que está tratando a doença e os possíveis efeitos dos 
medicamentos que está tomando para não interferir com a 
resposta do organismo com o exercício, causando distúrbios 
do ritmo cardíaco e respiratório, entre outros. 

Portanto, sempre que um programa de exercício supervi-
sionado é seguido por um profissional, as pessoas com es-
ses transtornos irão notar como exercício físico irá melhorar 
o controle e regulação do hormônio da tireoide, melhorando 
os aspectos da saúde em geral.

Relação Exercício Físico e 
Problemas de Tireoide
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Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - FIDENE

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul - UNIJUÍ

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO FIDENE Nº 03/2018

A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE, instituição filantrópica, beneficente-assis-
tencial e comunitária, de caráter científico-técnico-educativo-cultural, pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.738.014/0001-08, 
com Estatuto registrado no Livro de Registros de Sociedades Civis A-um (1), à folha 127 
verso, sob o nº 210, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Ijuí/
RS, com sede e foro na Rua do Comércio, nº 3000, bairro Universitário, CEP 98700-000, 
na cidade de Ijuí, estado do Rio Grande do Sul, mantenedora da Universidade Regional 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, pela neste ato representado pela 
PRESIDENTE da FIDENE e REITORA da UNIJUÍ, Professora Dra. Cátia Maria Nehring, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar processo de licita-
ção para o fim de selecionar um empreendedor para firmar Contrato de Cessão de Uso 
Remunerado de Bens Móveis e de Bem Imóvel, envolvendo o POLO DE OLEOQUÍMICO 
de Três Passos, de propriedade da FIDENE, situado na Av. Farroupilha, nº 1850, Distrito 
Padre Gonzales Três Passos/RS para fim de exploração industrial e comercial de produtos 
da cadeia produtiva de plantas aromáticas, condimentares e medicinais, e outros com-
promissos, obrigações e responsabilidades, conforme condições e exigências estabeleci-
das no Edital e seus Anexos.
1. O inteiro teor deste Edital será fornecido pela FIDENE/UNIJUÍ a qualquer interessado, 
gratuitamente pela Internet site da UNIJUÍ http://www.unijui.edu.br/extensao/editais, 
ou impresso através da AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E  TECNOLOGIA - AGIT da UNIJUÍ, sita na 
Rua do Comércio, nº 3000, Prédio da Beta, Bairro Universitário, Campus Ijuí da UNIJUÍ, na 
cidade de Ijuí/RS, devendo nesse caso o mesmo recolher o valor de R$ 10,00 (dez reais) 
por meio de Guia de Recolhimento junto ao Caixa da Tesouraria da FIDENE neste Campus.
2. Poderão participar desta licitação as empresas e empreendedores brasileiros, e que 
satisfaçam as condições e disposições contidas no inteiro teor deste Edital e Anexos;
3. Não poderão participar desta licitação as empresas: a) em consórcio, qualquer que 
seja a sua forma de constituição; b) estrangeiras ou sociedades ou pessoas estrangeiras; 
c) em processo de recuperação judicial ou de falência, sob concurso de credores, em dis-
solução ou em liquidação; d) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes e os efeitos da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação; e) que estejam com o direito de licitar e contratar com a FIDENE/UNIJUÍ 
suspenso ou impedidas de licitar e contratar com a Fundação. 
4. A participação neste processo licitatório dar-se-á exclusivamente presencial, com a en-
trega da habilitação, proposta e documentos, conforme explicitado no Edital, que ocorre-
rá a partir do dia 11/02/2019 até 20/02/2019.
5. A documentação de Habilitação (ENVELOPE 1) e da Proposta do empreendimento 
(ENVELOPE 2) deverá ser entregue, conjuntamente, pelo Empreendedor interessado, 
na AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - AGIT da UNIJUÍ, sita na Rua do Comércio, 
nº 3000, Prédio da Beta, Bairro Universitário, Campus Ijuí da UNIJUÍ, na cidade de Ijuí/
RS, mediante protocolo na secretaria da AGIT, nos seguintes dias da semana, períodos e 
horários: do dia 11/02/2019 até 20/02/2019, de segunda-feira a sexta-feira, no período 
da manhã no horário das 8 horas as 11h30min, e no período da tarde das 13h30min às 
17 horas.
6. Informações complementares outras estão estabelecidas no Edital Completo fixado no 
quadro de publicações das Agência de Inovação e Tecnologia - AGIT da UNIJUÍ, bem como 
nos site http://www.unijui.edu.br/extensao/editais, a partir do dia 12/11/2018.
7. A apresentação da habilitação e da proposta implicará tácita e plena aceitação, por par-
te do proponente, das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e seus Anexos. 

Ijuí/RS, 12 de novembro de 2018

Cátia Maria Nehring
Reitora da UNIJUÍ

Presidente da FIDENE

Extravio de Bloco
NOEDI SOUZA DA SILVA residente no município de BARRA DO GUARITA-RS, comunica 

que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (121 016161 a 
121 016170) com inscrição estadual sob o nº 338 1004486 série P 121 016161.

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 Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão RAFAEL MANTOVANI nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 01 de agosto de 1989.  Filho 
de Milton Mantovani e de Rosana Milibio Mantovani. E dona CLAUDETE LOURENÇO nascida em TRES 
PASSOS/RS aos 21 de março de 1997. Filha de Irineu Lourenço e de Noemia Feller Lorenço. Se alguém de 
impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 19/01/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 04 de dezembro de 2018.

       Claudineia Holland
       Escrevente Autorizado

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 Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão ALEX ISMAEL APIO nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 07 de dezembro de 1991.  Fi-
lho de Carlos Apio e de Geneci Noronha Apio. E dona ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA nascida 
em TENENTE PORTELA/RS aos 23 de março de 1996. Filha de Valdir Rodrigues da Silva e de Terezinha 
Lena da Siva. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 02/02/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 03 de dezembro de 2018.

       Claudineia Holland
       Escrevente Autorizado

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 Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão SEDIMAR BUENO DE SOUZA nascido em VISTA GAUCHA/RS aos 08 de abril de 1995.  
Filho de João Nelci de Souza e de Sueli de Fatima Bueno. E dona DAIANE PRESTES nascida em VISTA 
GAUCHA/RS aos 19 de janeiro de 1995. Filha de Nelson de Oliveira Prestes e de Edite Buss dos Santos. Se 
alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 18/01/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 04 de dezembro de 2018.

       Claudineia Holland
       Escrevente Autorizado

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 39/2018. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza para o Programa Família Fe-
liz. Julgamento: 20/12/2018 às 08h:30min. Local: Centro Adm. 
Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro 
Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.
br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 
07/12/2018.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

Colheita do trigo está finalizada no RS
Enquanto o trigo tem a co-

lheita finalizada no Rio Grande 
do Sul, apresentando produtivi-
dade média um pouco abaixo 
das últimas estimativas, e a qua-
lidade média apenas regular (Ph 
abaixo de 78), segue acelerada 
a semeadura da soja e do milho, 
atingindo 91% da área projeta-
da para esta safra de verão, que 
é de 5.890.619 hectares para a 
soja e de 738.074 hectares para 
o milho. De acordo com o In-
formativo Conjuntural, divul-
gado pela Emater/RS-Ascar 
nesta quinta-feira (06/12), o cli-
ma tem beneficiado o desenvol-
vimento das culturas de verão 
e, no caso do trigo, a principal 
cultura de inverno do Estado, os 
produtores relatam que deverão 

manter as atividades relacio-
nadas à cultura para a próxima 
safra, apesar dos preços mais 
baixos e as dificuldades de co-
mercialização do produto.

As lavouras de milho en-
contram-se na fase majoritária 
de desenvolvimento vegetativo 
(49%), floração e enchimento 
de grãos, favorecidas pelas óti-
mas condições climáticas (chu-
va, calor e luminosidade). O 
padrão fitossanitário do milho 
é muito bom, com ótima área 
folhar, sem problemas com pra-
gas e doenças, com potencial 
produtivo acima de 8,5 tonela-
das por hectare. Mesmo com a 
previsão de poucas chuvas para 
os próximos dias, a expectativa 
dos produtores é de uma boa sa-

fra para a cultura. Cabe destacar 
a alta densidade de plantas na 
formação de muitas lavouras, 
situação que poderia colocar em 
risco a produtividade caso não 
tivessem bom aporte de água na 
atual fase crítica da cultura.

Na soja, a semeadura avan-
çou, variando com a intensidade 
das precipitações nos municí-
pios, mas aproximando-se do fi-
nal. Resta concluir a semeadura 
em somente 9% da área. No Es-
tado, 89% das lavouras de soja 
estão em germinação e desen-
volvimento vegetativo, sendo 
que muitas estão sendo replan-
tadas pela baixa germinação das 
sementes, causada por baixo vi-
gor, solos compactados e ataque 
de fungos nas sementes. 

Os crimes contra a vida mantiveram tendência de queda no Rio 
Grande do Sul entre janeiro e novembro deste ano, em comparação 
com o mesmo período de 2017. Os dados estatísticos da crimi-
nalidade foram divulgados nessa quarta-feira (5) pela Secretaria 
da Segurança Pública (SSP), apontando redução de 21,1% nos ho-
micídios e 31,9% nos latrocínios. A redução de vítimas fatais nos 
indicadores de homicídio doloso também se manteve, chegando a 
21,2% (total de 572 mortes a menos).

No total, 17 indicadores compõem a divulgação oficial da SSP. 
Eles representam os crimes de maior potencial ofensivo contra a 
vida e contra o patrimônio. No âmbito estadual, apenas o crime de 
roubo de bancos teve alta: 12,9%.

Homicídios e latrocínios 
têm queda no estado 

conforme dados da SSP
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    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de  Derrubadas

CÂMARA DE VEREADORES DE DERRUBADAS

No dia três de dezembro de dois mil e dezoito, às de-
zenove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereado-
res, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador 
CRISTIANO CARVALHO. A sessão também contou com a 
presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, AN-
GELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ 
GIACOMINI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR 
VON MÜLLER, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e 
ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão 
e votação a ATA Nº 040/2018, da Sessão Ordinária realiza-
da no dia 19 de novembro de 2018, às 19 horas, a qual foi 
aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias 
xerográficas da ATA Nº 041/2018, da Sessão Ordinária rea-
lizada no dia 26 de novembro de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os 
seguintes Vereadores: Do Vereador Osmar Von Müller: I) 
Requereu envio de ofício ao Presidente da Associação das 
Câmaras Municipais da Região Celeiro - ACAMRECE, Sr. 
Ênio Delatorre, solicitando informações acerca de quan-
tas Câmaras de Vereadores da Região, estão associadas 
e encontram-se quites com a contribuição mensal com a 
referida entidade, ao final do presente exercício financeiro. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscri-
to por ambas as Bancadas da Casa. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, so-
licitando determinação ao Chefe de Gabinete do Poder 
Executivo, que haja atendimento preferencial e despachos 
junto com o Prefeito Municipal, aos Vereadores, Secretá-
rios Municipais e outros, quando os mesmos tratarem de 
assuntos de interesse público, agilizando assim o atendi-
mento preferencial destes cargos/pessoas. Este Requeri-
mento foi aprovado por unanimidade, subscrito pelo Verea-
dor Dejair José Giacomini. 

III) Requereu ao Presidente da Câmara Municipal, Sr. 
Cristiano Carvalho, solicitando intercessão junto ao próxi-
mo Presidente do Poder Legislativo, exercício financeiro de 
2019, para que nos espaços de publicidade das atividades 
desta Casa, tanto na imprensa falada, quanto na escrita, 
que se transcreva e informe um resumo das Explicações 
Pessoais, o teor dos assuntos abordados por cada Verea-
dor, levando assim mais informações e notícias aos leitores 
e radiouvintes. Este Requerimento foi aprovado por unani-
midade. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte maté-
ria para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 043/2018: que Estima a receita e 
fixa a despesa do Município de Derrubadas para o exercí-
cio financeiro de 2019. Este Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 046/2018: que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a realizar a venda ou dação em pa-
gamento de bens móveis e dá outras providências. Este 
Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por 
unanimidade e em seguida foi o mesmo baixado para as 
Comissões Permanentes.

Querido Papai-Noel...

O ano era 1500. Os Portu-
gueses aportaram na costa bra-
sileira comandados por Pedro 
Alvares Cabral. Diante do novo 
mundo e da beleza aqui encon-
trada, Pero Vaz de 
Caminha, escre-
veu uma carta ao 
rei D.Manuel de 
Portugal avisan-
do sobre a des-
coberta do novo 
mundo. “Ali ve-
ríeis galantes, 
pintados de pre-
to e vermelho, e 
quartejados, as-
sim pelos corpos 
como pelas per-
nas, que, certo, 
assim pareciam bem. Também 
andavam entre eles quatro ou 
cinco mulheres, novas, que as-
sim nuas, não pareciam mal. 
Entre elas andava uma, com 
uma coxa, do joelho até o qua-
dril e a nádega, toda tingida 
daquela tintura preta; e todo o 
resto da sua cor natural.”

Então, o ano era 1954. O 
Brasil vivia um dos seus mo-
mentos mais tensos da história. 
O governo de Getúlio Vargas 
enfrentava graves acusações. 
Era quase unanime que os ini-
migos do presidente o tirariam 
do poder. Não conseguiram. 
Getúlio se suicidou com um tiro 
no coração. O testemunho da 
sua ação, uma carta testamen-
to, foi escrita e deixada para a 
nação brasileira. “Lutei contra a 
espoliação do Brasil. Lutei con-
tra a espoliação do povo. Tenho 
lutado de peito aberto. O ódio, 
as infâmias, a calúnia não aba-
teram meu ânimo. Eu vos dei 
a minha vida. Agora ofereço a 
minha morte. Nada receio. Se-
renamente dou o primeiro passo 
no caminho da eternidade e saio 
da vida para entrar na história.”

As cartas fazem parte da 
história do Brasil e do mundo. 
Desde que o homem descobriu 

a escrita elas percorreram qui-
lômetros, ordenaram guerras, 
libertaram prisioneiros, junta-
ram coração apaixonados, noti-
ciaram alegrias e tristezas.

Os papéis 
por vezes per-
fumados, por 
vezes amarela-
dos, eram lidos 
e guardados ou 
queimados de-
pendendo da sua 
importância, e 
assim moldavam 
o meio de comu-
nicação entre ho-
mens e mulheres 
dos mais distante 
recôncavos da 

terra.
Eis que o mundo mudou. A 

tecnologia tornara-se digital e 

a internet tornou-a instantânea. 
As cartas deram lugar aos e-
-mails, as mensagens de texto, 
o telefone, e as inúmeras redes 
sociais que permitem a comuni-
cação instantânea e simultânea 
entre as pessoas em qualquer 
parte do planeta. E a carta? 
Bom; a carta tornou-se apenas 
uma lembrança romântica da 
sua importância. Relegada a 
função de oficialidade e de pro-
paganda, eis que agora tornou-
-se obsoleta em meio a tantas 
opções. 

Eis que o Natal chega e com 
ele a campanha Natal da Crian-
ça Carente e naquela singela 
casa, humilde nas periferias e 
interior dos municípios, crian-
ças e pais se debruçam sobre 
a mesa e uma folha de papel e 

ali despejam suas histórias em 
palavras simples que são dire-
cionadas para a emissora onde 
serão lidas na torcida de que 
algum coração solidário da re-
gião, ouça o pedido e o atenda.

Querido Papai Noel...Todas 
as cartaz são direcionadas ao 
bom velhinho e nela são depo-
sitadas, há vinte e três anos, os 
sonhos e esperanças de quem 
muitas vezes não tem condi-
ções financeiras para comprar 
seus próprios presentes.

O tempo é cruel com alguns 
costumes, que vão se perdendo 
ao longo da história. As cartas 
estão cada vez fazem parte des-
se passado. 

A comunicação, como tudo 
o mais, evolui de maneira mui-
to rápida, ao ponto de que o que 
hoje pode ser habitual e comum 

amanhã tornar-
-se-á totalmente 
anacrônico e ul-
trapassado.

O natal com 
o seu poder e 
sentimentalis-
mo tem a carac-
terística de fazer 

reviver nas pessoas e as nostal-
gias do passado e nada melhor 
do que as cartas para traduzir e 
reproduzir esse sentimento.

Neste mundo tão cheio de 
alternativas, as cartas são to-
talmente anacrônicas, a não ser 
que sejam direcionadas a um 
velho...O Papai Noel.

As cartas são entregues na portaria da Rádio Província
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O Senado aprovou nesta 
terça-feira (04), por 49 votos 
favoráveis e oito contrários, o 
Projeto de Lei que congela os 
coeficientes utilizados na distri-
buição do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) até 
2020. A matéria, que já havia 
sido aprovada na Câmara dos 
Deputados no dia 21 de novem-
bro, agora vai para a sanção 
presidencial.

O objetivo da proposta, 
apresentada pelo deputado Ar-
thur Lira (PP-AL), é impedir 
que as localidades que tiveram 
redução populacional, com 
base na estimativa demográfica 
anual do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
sofram queda nos repasses de 

recursos provenientes do go-
verno federal.

Com o texto aprovado na 
Câmara dos Deputados e no Se-
nado, deverão ser utilizados os 
coeficientes de distribuição do 
FPM do exercício de 2018 para 
o rateio de recursos do Fundo 
até que os dados para seu cálcu-
lo sejam atualizados com base 
no novo Censo Demográfico, 
previsto para ocorrer em 2020.

No fim de agosto, o IBGE 
divulgou a estimativa popula-
cional dos municípios do país 
com data de referência em 1º 
de julho de 2018. Segundo o ór-
gão, o número de habitantes no 
Brasil passou para 208.494.900, 
aumento de 0,38% em relação 
ao último levantamento.

A partir da estimativa popu-
lacional do IBGE, a Confede-
ração Nacional dos Municípios 
(CNM) verificou que 135 pre-
feituras brasileiras sofreriam 
redução nos repasses do Fundo 
de Participação dos Municípios 
em 2019. O estudo da CNM 
também constatou que 105 lo-
calidades iriam registrar au-
mento na distribuição do FPM 
no próximo ano.

Segundo a CNM, no Rio 
Grande do Sul, 27 municípios 
seriam impactados com as al-
terações no FPM, entre eles, 
Crissiumal e Tenente Portela. 
As duas cidades situadas na 
Região Celeiro poderiam ter o 
coeficiente reduzido de 1.0 para 
0.8 em 2019.

Congelamento dos índices de distribuição do 
FPM beneficia Tenente Portela e Crissiumal
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A administração munici-
pal informou que pagará o 13º 
salário na próxima sexta-feira 
(07). Já a folha de dezembro 
dos servidores públicos será de-
positada no dia 21. Atendendo 
a reivindicação da categoria, o 
Poder Executivo ainda realizou 

alterações de níveis dos profes-
sores municipais.

– Na atual gestão, os paga-
mentos aos funcionários públi-
cos foram feitos, todos os me-
ses, no mês de sua competência 
– reiterou o prefeito Nilson 
Paulo Costa.

Executivo de Redentora 
antecipa o 13º e a folha de 
dezembro do funcionalismo

Prefeito assinou a ordem no gabinente municipal
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A mensagem de Natal da 
sua empresa no Jornal 

mais lido da região
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

“Quando é tempo de tosquia já clareia o dia com outro sabor, 
as tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do 
esquilador.

              Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando 
para o tosador, avental de estopa, faixa na cintura e um gole de 
pura pra espantar o calor...”

                                                          Esquilador – Telmo de 
Lima Freitas.

         Um dos primeiros animais a serem domesticados pelo 
homem foi a ovelha. Existem evidências que já na era da Me-
sopotâmia, há milhares de anos, rebanhos acompanhavam o de-
senvolvimento das civilizações. Até os dias atuais, essa espécie 
animal possui um grande valor para a humanidade, fornecendo 
principalmente lã e leite de qualidade para a elaboração de pro-
dutos alimentícios, vestimentas e cosméticos.

       A primavera marca o início da tosquia de ovelhas no Rio 
Grande do Sul. A região da Campanha Gaúcha é basicamente 
onde existe mais Estâncias de criação.

        Hoje na tosquia existem duas técnicas, a martelo, que é a 
tesoura, ou a máquina. A preferência dos produtores com um re-
banho menor é pela tesoura porque ela é menos agressiva e tam-
bém protege as ovelhas contra a mudança do tempo. A ovelha 
acaba ficando com meio centímetro de lã, o que ajuda a combater 
uma pneumonia, por exemplo.

        A qualidade de uma boa tosquia depende do tato e do olho 
de quem maneja a tesoura. Leonel Dias, tosquiador, sabe disso e 
não é por acaso que há três décadas está no corte da lã. Em um 
único dia, ele tosquia 30 ovelhas, técnica que aprendeu com o pai 
quando criança.

        O período de safra dos esquiladores, como são chamados 
esses profissionais, vai de novembro a janeiro, quando as indús-
trias compram a lã. As ovelhas fornecem a matéria -prima, que 
pode chegar a seis (6) quilos de lã por animal.

         As lãs que saem das propriedades são levadas para as 
indústrias, onde são processadas. Uma delas recebe a matéria-
-prima de 5 mil produtores da região, processando por mês 160 
toneladas de lã.

           Ela chega bruta e de forma natural é classificada pela 
raça da ovelha e também pela qualidade do material. Até chegar 
ao ponto de ficar branquinha, a lã é triada para a retirada das 
impurezas, passa por uma lavagem com água e detergente biode-
gradável e depois vai para a secagem.

            O Rio Grande do Sul produz mais de 90% da lã do 
Brasil e hoje apenas 20% da produção de 1,2 milhões de quilos 
de lã fica no país. A maior parte tem como destino países como 
Alemanha, China, Suíça e Inglaterra.

            Mas por que cultivamos a prática de tosquiar os ani-
mais, se não utilizamos tanto a sua lã?

           As ovelhas são animais que não possuem a capaci-
dade de perda ou renovação da lã, como os gatos e cachorros, 
por exemplo, que renovam a pelagem com frequência. Os ovinos 
mantêm a mesma lã sempre, crescendo e se torna muito longa, o 
que pode causar malefícios ao animal.

            Algumas condições que o excesso de lã causa ao 
ovino é o superaquecimento e perda da capacidade de regular 
a temperatura corporal no verão, desconforto e dificuldades na 
mobilização, acúmulo de sujeira, queimaduras, doenças a atra-
ção de insetos.

            Dessa forma, a tosquia é importante para a saúde de 
todo o rebanho. Essa prática é feita em fazendas gaúchas, sempre 
com o acompanhamento de uma equipe capacitada, que priori-
zam o bem estar do animal, sem agredir, machucar sua pele ou 
prejudicar sua capacidade de controlar a temperatura atual.

            Agora, cá pra nós: uma costela de ovelha na brasa, não 
tem preço.

       Até a próxima.

Tosquia: A Importância 
dessa Prática.

Caixas explodidos, diparos 
efetuados e confrontos com 

a polícia em Redentora
Era madrugada da última 

quinta-feira, quando por vol-
ta das 02h25min, movimentos 
atípicos no centro de Redento-
ra chamaram a atenção na pa-
cata cidade. Homens, em pelo 
menos três carros, atacaram as 
duas agências bancárias da ci-
dade. Banrisul e Sicredi que 
estão localizadas à 100 metros 
uma da outra tiveram seus cai-
xas eletrônicos explodidos pe-
los criminosos.

Ao mesmo tempo em que re-
alizavam a ação criminosa, um 
terceiro grupo de criminosos se 
posicionou nas proximidades 
da sede da Brigada Militar da 
cidade, onde efetuaram diver-
sos disparos a esmo na bem 
sucedida intenção de impedir 
que os dois policiais de plantão 
pudessem agir.

Os repórteres do site, RD 
FOCO, ao saberem do ocorrido 

se deslocaram para o local. Gil-
mar Machado e Josuél Silvestre 
chegaram nas proximidades do 
banco quando os criminosos es-
tavam se preparando para sair. 
Foram recebidos a disparos de 
fuzis. Diversos disparou foram 
efetuados na direção da posi-
ção onde se encontravam os 
repórteres, que conseguiram 
buscar abrigo e assistir o grupo 
em fuga. Inicialmente em dois 
carros, posteriormente as infor-
mações confirmariam que havia 
um terceiro veículo.

Nos locais atacados, Gilmar 
e Joso, encontraram uma ver-
dadeira cena de destruição. Os 
dois bancos tiveram fortes ava-
rias. Populares começaram se 
reunir, enquanto que policiais 
começavam a chegar no local.

No mesmo instante em que 

os repórteres faziam suas pri-
meiras noticias, o grupo de 
criminosos que fugia pela ERS-
317 em direção a Coronel Bica-
co se deparou com uma guarni-
ção da Brigada Militar.

Em meio ao tiroteio os cri-

minosos retornaram em direção 
a Redentora e abondaram um 
veículo Renaut Oroch. Na co-
munidade, as margens da rodo-
via, conhecida como Estância, 
o grupo de criminosos rendeu 
um motorista e se identificando 
como policiais, roubaram um 
veículo Corsa e seguiram em 
fuga em direção a Redentora.

O azar dos criminosos fi-
cou evidente quando o veículo 
recém roubado teve problemas 
mecânicos e precisou ser aban-
donado.

Somente de posse da EcoS-
port, já que o terceiro veículo 
que seria um Santana, não foi 
mais localizado, os criminosos 
tentaram atravessar a estra-
da vicinal que liga a ERS-317 
com a BR-468, quando foram 
mais uma vez surpreendidos 

pela Brigada Militar e um novo 
confronto armado acabou ocor-
rendo.

Acuado pela ação dos po-
liciais os criminosos entraram 
em direção ao Rincão dos Julios 
no interior de Coronel Bicaco, 
onde abandonaram o veículo 
possivelmente se embrenharam 
em matas nas proximidades. 
Começava então o trabalho de 
buscas por parte da Brigada Mi-
litar.

Enquanto isso, na cidade de 
Redentora os policiais isolavam 
o quarteirão onde estão os dois 
bancos porque havia a suspei-
ta que alguns explosivos ainda 
estavam ativos na agência do 
Sicredi. Agentes do Grupo de 
Ações Táticas Especiais da Bri-
gada Militar foram requisitados 
para fazer a retirada dos artefa-
tos explosivos.

O balanço da ação dos cri-
minosos mostrou que no Banri-
sul eles não conseguiram levar 
dinheiro já que o caixa explo-
dido era de cheques. No Sicredi 
eles lograram êxito em um dos 
caixas, no segundo, os explosi-
vos não explodiram e ele seguiu 
intato.

Os agentes especializados 
do Gate, fizeram a retirada do 
artefato explosivo e o levaram 
para uma área isolada, onde, 
com a presença de bombeiros e 
SAMU, ele foi detonado e neu-
tralizado.

Um helicóptero estava sen-
do usado pela Brigada Mili-
tar na tentativa de localizar os 
criminosos na região onde eles 
estariam, supostamente, escon-
didos. Até o fechamento desta 
edição a Brigada Militar seguia 
com as buscas. Ninguém havia 
sido preso.

Por Jonas Martins

Caixas Eletrônicos foram explodisos pelos criminosos
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Especialista retira explosivo de dentro do Sicredi
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

A partir de agora, as máquinas 
Vero aceitam o seu CresolCard: 
é muito mais praticidade e 
agilidade para você!

CresolCard: é débito, é crédito, 
é para você! Solicite já o seu!

GERAL

Nesta quinta-feira, dia 6, a Cresol Si-
coper encerrou as atividades do 4º Se-
minário O Sucesso do Cooperativismo 
de Crédito Solidário. Foram três dias de 
programação, reunindo diretores, con-
selheiros e colaboradores da Central e 
das Cooperativas Singulares do Siste-
ma. Nesta edição, o tema abordou “O 
Contexto do Cooperativismo de Crédi-
to frente aos novos desafios nacionais e 
internacionais”. A programação iniciou 
no dia 4, com o painel Análise da Con-
juntura Política e Econômica, presidido 
pelo Assessor da Cresol Confederação, 
Gilson Bittencourt, seguido da fala de 
Rafael Ribeiro, da SCOT Consultoria, 
que trouxe uma análise sobre o cená-
rio agrícola, sobretudo de leite, suínos 
e grãos. No dia 5, aconteceramdebates 
sobre o Cooperativismo de Crédito pelo 
mundo, sob a coordenação de José Ân-
gelo Mazzillo Júnior, representante do 
Banco Central do Brasil. Ele destaca que 
é um grande esforço que tem sido feito, 
do ponto de vista de regulação, de quem 
formula a política pública, de que o Sis-
tema Financeiro cada vez mais atenda 
as necessidades e as expectativas da 

sociedade. Diogo Veras, do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), e Marcone Melo, do 
Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE), apresentaram 
suas contribuições enquanto agentes fi-
nanceiros para o fortalecimento do co-
operativismo de crédito frente ànova 
conjuntura.

À tarde, o primeiro painel trouxe 
o tema “A visão do cooperativismo de 
crédito brasileiro frente a conjuntura 
atual”, sob a coordenação de Marco Au-
rélio Borges de Almada Abreu, Diretor-
-presidente do Bancoob; Marcio Port, 
Vice-presidente da Central Sicredi Sul/

Sudeste, e Vanderley Ziger, Presidente 
da Unicafes Nacional. Abreu avalia a 
importância do seminário porque junta 
as várias frentes de desenvolvimento do 
cooperativismo no sentido de refletir, de 
maneira conjunta, conversando, gerando 
confiança, o que, com certeza, engrande-
ce o cooperativismo. Port considera que 
debates, ao final de cada ano, integram 
as realidades dos sistemas cooperativis-
tas. “Vemos que, muitas vezes, o que 
nos falta no dia a dia, é fazer exatamente 
o que foi feito aqui: reunir os sistemas 
para colocar em prática, de fato, o prin-
cípio do cooperativismo da intercoope-
ração, tornando o trabalho cada vez mais 

coeso e amadurecendo as propostas para 
o futuro”, conclui Port. Para finalizar o 
dia, as cooperativas Cresóis de Apiúna, 
Guarani das Missões e Tangará apresen-
taram experiências exitosas de aplicação 
do crédito.

Já no dia 6, a programação iniciou 
com a avaliação da implementação do 
Planejamento e ações estratégicas para 
as filiadas da Central Cresol Sicoper 
para o ano de 2019, contando ainda com 
a presença de Denise Maidanchen, da 
Quanta Previdência Privada. Por fim, o 
último painel abordou o tema “Mercado 
de seguros e a estratégia do mesmo para 
o cooperativismo de crédito”, sendo pre-
sidido por Tadeu Vieira, da MAPFRE 
Seguros.

O Diretor-presidente da Cresol Con-
federação, Cledir Magri, pondera que 
esses eventos visam fortalecer a inter-
cooperação, qualificar o quadro de di-
rigentes e funcionários, refletir sobre a 
conjuntura e planejar o futuro, mas man-
tendo o foco no cooperado para garan-
tir os diferenciais enquanto Cresol. Já 
o Diretor-Presidente da Cresol Sicoper, 
José Silva, salienta que o evento foi fi-
nalizado com sucesso. “

Cresol Sicoper encerra o 4º Seminário O Sucesso do Cooperativismo 
de Crédito Solidário com sucesso

Seminário teve três dias de atuação e terminou nesta quinta-feira
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Turma do Jovem Aprendiz visita 
instalações da Cotricampo

Vista Gaúcha realiza perfuração de 
poço artesiano

Grupo de Trabalho das Agroindus-
trias entrega material a prefeitos

Famurs firma parceria para combater 
corrupção aos municípios

Colheita do trigo está finalizada no 
estado do Rio Grande do Sul

Congelamento de índices do FPM deve 
beneficiar Tenente Portela
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SOCIEDADE
A coluna so-
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Liga Feminina de Combate ao Câncer 
realiza evento em Tenente Portela

Aconteceu na última segunda-feira, dia 03, na sede dos municipários em Tenente Portela o Chá da 
Liga Feminina de Combate ao Câncer. Estiveram reunidos no local as membros do grupo, além das 
pessoas que são assistidas pelas voluntárias d grupo.

A professora Nice Termes, presidente da Liga fez o acolhimento aos presentes, em seguida foi 
realizado um momento de espiritualidade. O chá foi servido acompanhado de quitutes. Além do bom 
bate-papo entre os presentes e o reforço da luta da Liga e das pessoas que lutam contra o Câncer, o 
evento ainda foi marcado pela entrega de mimos aos presentes.
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