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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Foi na sexta-feira, hora do almoço. Pedi um suco no restaurante que frequento e fui informado pelo ga çom 
de que os canudinhos agora são proibidos. Resignado, pedi então algo com que pudesse mexer o adoçante 
que eu havia colocado no copo e logo recebi uma colher. Procurei me informar na internet sobre essa lei 
do canudinho, cujo texto foi regulamentado em julho de 2018. Segundo os ambientalistas, o plástico dos 
canudinhos pode levar 400 anos para se decompor. Fiquei realmente impressionado com a preocupação 
ambiental em nosso país e pensei em quanto temos evoluído, a ponto de eu não poder mexer meu suco ou 
tomá-lo através do antigo canudinho, pois o ambiente está acima de tudo.
Conforme me disse o dono do restaurante, quem for pego oferecendo o antigo acessório de plástico vai ter 
de pagar uma multa no valor de R$ 1.650,00. Novos flagrantes elevam a multa a até R$ 6 mil.
Logo após o almoço, sentei confortavelmente numa poltrona do /shopping/ e qual não foi minha surpresa 
ao notar que a tal preocupação ambiental não ultrapassa os canudinhos e outros acessórios que prejudicarão 
a natureza daqui há 400 anos. Numa leitura assustadora, li que naquele exato instante ocorria uma tragédia 
no município de Brumadinho, em Minas Gerais, após o rompimento da barragem 1 da Mina Feijão, da mi-
neradora Vale, naquele município mineiro. Isso ocorre pouco mais de três anos após a tragédia em Mariana 
(MG), em 2015, em que houve o rompimento de uma barragem da Samarco, cujas donas são a Vale e a BHP 
Billiton.
O Brasil sofre um problema social, ético, moral e, acima de tudo, de desfaçatez. O presidente eleito, além 
de ter que manejar o custo econômico e político de colocar o Brasil nos eixos, tem agora também que lidar 
com tragédias. A grande verdade é que, se a barragem se rompeu, provavelmente havia infiltração de água, 
e as promessas feitas anteriormente, ao rigor exigidas e prometidas pela Vale para que não mais ocorresse 
esse tipo de desgraça, que acarretou mortes no momento estimadas em aproximadamente 200 pessoas, não 
se concluiu, ou seja, a fiscalização, na melhor das hipóteses, foi precária ou omissa.
Vejo isso com muita tristeza, e enxergo o Brasil como um país no qual o que promove exportação parece ter 
os meios fiscalizatórios afrouxados por parte dos órgãos competentes. Claro que não houve dolo, mas algo 
estranho aconteceu.
Depois do susto e de ver pela TV as imagens do estrago do rompimento da barragem, caminhei em direção a 
um bar e pedi com um olhar triste um suco daqueles de latinha. Ao pagar, perguntei ao rapaz do caixa: “Você 
tem um canudinho?”. E ele me respondeu: “Não. Canudinho é proibido e os fiscais não dão moleza”. Saí ca-
bisbaixo e pensei que canudinho rima com Brumadinho, mas para canudinho tem fiscais, para Brumadinho 
e Mariana tem lama, tristeza e desalento... Esse é o Brasil do momento.

O CANUDINHO E BRUMADINHO
FERNANDO RIZZOLO

*FERNANDO RIZZOLO é ADVOGADO, JORNALISTA, MESTRE EM DIREITOS FUNDAMENTAIS, PROFESSOR DE DIREITO

Tragédia
Toda a tragédia não natural que ocorre no mundo poder ser evitada. 

O incêndio na Boate Kiss, a queda do avião da TAM, o rompimento da 
barragem de Mariana, o rompimento da barragem Brumadinho. Todos 
esses acontecimentos que devastam vida, poderiam ser previstos e por 

consequência evitados.
Ninguém tem a intenção de causar uma tragédia dessa magnitude. Os proprietários da Kiss não 

queriam matar todos aqueles jovens, nem a Vale tinha a intenção de que sua barragem se rompesse 
e destruisse uma comunidade inteira e matasse tantas pessoas, mas em ambos os casos, quando você 
prefere não ver o perigo, torcendo para que ele não aconteça ao invés de agir para evitar,  você assume 
o risco de sua ocorrência e precisa arcar com a responsabilidade. A Vale precisar ser punida.

Essa é a segunda barragem em pouco mais de um ano que tem a Vale entre as suas administradoras 
que se rompe e destrói vidas humanas diretamente, com mortos e feridos,  e indiretamente pelo impacto 
ambiental que é causado pela tragédia em si.

O rompimento das duas barragens, não foi acidente. Se Mariana pudesse ser considerado como algo 
atípico, Brumadinho prova, que ao invés disso, o risco é recorrente e constante. O Brasil, como sempre, 
falha quanto governo quando tem a obrigação de fiscalizar e não o faz de maneira adequada e falha 
quanto estado, quando aplica multas que não são pagas e que nem sequer são levadas em consideração.

O novo Governo Federal, que está no cargo a um mês, não pode ser culpado pelo acidente, afinal, 
não houve tempo hábil nem para conhecer as estruturas do Palácio do Alvorada, quanto mais para estar 
a par das condições estruturais das barragens, mas agora, sem culpa no ocorrido, cabe ao novo gover-
no tomar um posicionamento minimamente enérgico para punir os responsáveis por essa tragédia e 
encontrar mecanismo para evitar que outra aconteça. É hora de abrir a caixa de ferramentas e passar a 
caçar as bruxas, porque se um terceiro caso semelhante acontecer, ninguém poderá dizer que não sabia 
ou que não teve culpa.

 No Brasil, com aquela presunçosa superioridade moral que 
desaba quando confrontada com o passado e o presente, a esquer-
da brasileira costuma se apresentar como isenta de todo precon-
ceito. Seus militantes se proclamam dotados de uma alma acolhe-
dora, expressa num par de braços abertos à humanidade. Porém, 
quando essas virtudes são escrutinadas, se vê que os genocídios 
do passado são acolhidos no silêncio e se reproduzem no presente 
venezuelano; se evidencia que liberais e conservadores não são 
tolerados e que, especialmente, o desdém aos militares e às Forças 
Armadas atinge as raias do fetiche. O fetiche, no caso, não é de 
culto, mas de rejeição.

Como o Brasil só viveu o “ideal coletivista” na cultura aborí-
gene, a História do Brasil é dita um desastre do início ao fim. A 
essa esquerda, em cuja existência não há feitos a exibir, cabem, 
então, duas tarefas: recontar a história nacional de uma forma que 
lhe convenha e construir, para si mesma, uma narrativa atraente.

A primeira tarefa visa a produzir esse sentimento de dívidas e 
cobranças com as quais a luta de classes se enriquece com novos 
formatos e antagonistas. Segundo tal cartilha, desde o “infortú-
nio” do Descobrimento, tudo foi desastroso, sem honra nem gló-
ria, brio ou valor, num país de homens e mulheres minúsculos, a 
não merecerem nota de rodapé em livro sério, ou plaquinha de 
bronze em praça de bairro. E isso vale para você que me lê e para 
todos os seus ancestrais.

Os militares povoam os ressentimentos dessa esquerda. Onde 
sua narrativa não se entrelaça com os fatos de 1964 e dos anos 
seguintes, militantes entram em dispneia ou disartria. Precisam 
incessantemente evocar, invocar, convocar, cavoucar esse período 
como condição para articular o mais simples raciocínio. Por isso 
dizem que o governo Bolsonaro tem número excessivo de mili-
tares. FHC criou o ministério da Defesa, entregou-o a um civil e 
tirou do ministério quatro oficiais generais das três Armas. O PT, 
quando no poder, deu um passo mais e nomeou um parlamentar 
do PCdoB para aquela pasta que exerce direção superior em rela-
ção às Forças Armadas.

Essa animosidade contra os militares é tão incontrolável que 
inibe a percepção de um fato bem simples: meio século de lorotas 
e histórias mal contadas, visando a desabonar as Forças Armadas, 
em nada afetaram a confiança e o respeito que a nação lhes dedica. 
O prestígio dessas instituições é a maior derrota da quase sempre 
eficiente propaganda esquerdista. Nossas Armas continuam sendo 
as instituições mais confiáveis do país – pesquisa Datafolha (da 
Datafolha, vejam bem!) realizada em junho de 2018.

Invertendo o tradicional loteamento partidário do governo, da 
administração pública e do próprio Estado, o presidente montou 
uma equipe dominantemente técnica, competente e colocou mili-
tares em certos postos-chaves. Por que o fez? Pelo simples motivo 
de que oficiais superiores, treinados em cadeias de comando, têm 
excelente formação e são vocacionados ao serviço da pátria e aos 
interesses comuns (não há guerra individual). Ademais, aproveitá-
-los é questão de pura racionalidade em relação ao investimento 
feito pelo país em sua formação e em suas carreiras.

A ESQUERDA E OS 
MILITARES NO GOVERNO
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O Pelotão da Brigada Militar de Tenente Portela está sob novo comando desde 
essa semana, quando foi apresentado para a função o Tenente João Luiz Erhart. O 
Sargento Bianchini vinha respondendo interinamente pelo comando do Pelotão e com 
um bom trabalho, diga-se de passagem.

Nossa região sofre com a falta de efetivo e as nossas polícias se adaptam para o 
enfrentamento de crimes que até pouco tempo eram poucos usuais por aqui, como as-
salto a bancos, tráfico de drogas em grande escala e desempenhada por organizações 
criminosos , sem contar a importante rota de contrabando que a região se tornou ao 
longo dos últimos anos.

A Brigada Militar da Região Celeiro tem dado uma bos resposta para sociedade e 
a torcida é para que assim prossiga neste ano de 2019.

Um registro que recebemos de um 
atento leitor. A abóbora que cresce no 
quintal de uma casa na cidade de Tenen-
te Portela ganhou contornos no mínimo 
curioso. Foto: Gabriel.

Segue a dança das cadei-
ras na administração muni-
cipal de Tenente Portela. As 
trocas estão acontecendo em 

diversas pastas. Na Assistência Social 
assumiu Ercílio Neckel. Já na secretaria 
de Serviços Urbanos Clóvis Gilberto dos 
Santos . Na semana passada já haviam 
assumido, Remor Boni na secretaria de 
Desenvolvimento Rural e antes ainda 
Silvana Piffer de Borba assumiu a secre-
taria de Educação.

Dança das cadeiras

O problema da falta 
de banheiros públicos 
em Tenente Portela não 
parece ter qualquer pra-
zo para ser solucionado. 
Ninguém dá o mínimo 
sinal de que isso poderá 

ser efetivado dentro dos próximos meses 
em qualquer uma das praças do municí-
pio. Tão simples de resolver...

Sem banheiros

Parece que alguns trabalhos come-
çaram a ser executados em estradas do 
interior de Tenente Portela, resta saber se 
o tempo vai permitir que as obras tenham 
prosseguimento ao ponto de dar condi-
ções para o escoamento da produção do 
município. Esse deveria ser um trabalho 
contante. Tá na hora de começar a pensar 
Tenente Portela a médio e longo prazo. 
O município precisa de mais do que ape-
nas manutenção.

Diferente

As estradas

***Dizem por aí que um amigo nos-
so marcou um encontro pelo facebook, 
onde segundo as fotos, estava para co-
nhecer uma beldade.

***No encontro pessoalmente, diz 
ele, que o marketing era bem melhor do 
que o produto. “Deu até vontade de cho-
rar.”

***Pior que essa história não é nova. 
Corre a boca miúda que um cidadão veio 
de São Paulo para conhecer uma moça 
que ele conheceu via facebook.

*** Dizem que o pretendente desistiu 
da empreitada menos de 12 horas após a 
chegada e retornou para a terra da garoa.

***E tem gente que riu da ex-presi-
dente Dilma Roussef que queria estocar 
vento... Se ela tivesse conseguido talvez 
não tivesse esse mormaço que está hoje. 
A mulher tinha razão. KKK

***Dizem por aí que se Inter prosse-
guir jogando o futebol que está jogando 
é provável que um apresentador do Bate 
Bola vai ter dores de cabeça para pensar 
em tanta corneta com os colegas.

***Dizem por aí que os gordinhos 
agora começaram a jogar futsal nas sex-
ta-feiras. Só craque...KKKK

Três irmãos competiam para ver 
quem agradava mais a mãe idosa com 
presentes.

O 1º - Comprou uma mansão para 
ela.  

O 2º - Um Mercedes. 
O 3º - Muito criativo, lembrou da Di-

ficuldade da Mãe, quase cega, em ler a 
Bíblia.  Comprou um papagaio marrom 
raro, treinado durante anos, por 18 mon-
ges diferentes, capaz de recitar toda a 
Bíblia.  

A ave custou a fortuna de 20 milhões 
de dólares, mas o filho estava seguro de 
que o presente agradaria a sua Mãe 

Meses depois, a velhinha escreveu 
para cada um dos filhos: 

Para o primeiro: 
- “Jorge, a casa que você comprou é 

muito grande. Eu moro apenas em um 
quarto, mas tenho de limpar a casa toda.” 

Para o segundo: 
- “Tatiana, eu estou muito velha pra 

sair de casa, então nunca uso o Merce-
des.” 

E, por fim, para o terceiro: 
- “Martins , você é o único que teve 

bom senso pra saber do que a sua Mãe 
realmente gosta. Aquela galinha estava 
deliciosa! Muito obrigada!”

Dizem que se tomar leite dá muita 
força. Tomei! Tentei empurrar uma pa-
rede e nada.

Chateado, bebi um litro de pinga. 
Sabe o que aconteceu?? A parede se mo-
veu sozinha.

Joãozinho entra em casa esbaforido:
- Mãe, mãe, me dá um real pra eu dar 

pro tio ali na rua!!
Orgulhosa, ela dá o dinheiro ao filho 

e pergunta:
- Pra qual tio você vai dar o dinheiro, 

meu anjo?
- Pra aquele ali que está gritando 

“Olha a pipoca quentinha!”

D
ivulgação
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Os cofres municipais rece-
beram, nesta quarta-feira, 30 
de janeiro, o último Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) do mês, que segundo 
análise da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) será 
29,54% maior que o montante 
repassado no mesmo decêndio 
do ano passado, sem conside-
rar os efeitos da inflação. Será 
partilhado entre todos os Mu-
nicípios e o Distrito Federal 
R$ 3,4 bilhões, considerando a 
retenção do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb).

Sem a retenção constitu-
cional da educação, segundo 
estimativa da CNM, com base 
nos dados da Secretaria do Te-

souro Nacional (STN), de 11 a 
dia 20 do mês, o montante so-
mará mais de R$ 4,3 bilhões. O 
decêndio representa 30%, em 
média, do valor total transferi-
do em janeiro – a soma dos três 
repasses. Em comparação com 
o valor repassado no mesmo 
período de 2018 e desconside-
rando os efeitos da inflação, o 
Fundo apresenta crescimento 
de 29,54% – termos nominais. 
No entanto, se aplicada a infla-
ção, o crescimento reduz para 
25,23%.

Em 2018, os Municípios 
partilharam R$ 8 bilhões, por 
meio do FPM, em janeiro. Com 
esse último repasse, o mês fe-
chará com repasse total de R$ 
9,8 bilhões e crescimento de 
17,29%, em comparação com 
janeiro do ano passado, consi-
derando-se os efeitos da infla-
ção. Conforme análise da série 

histórica do FPM, o repasse re-
ferente aos três primeiros meses 
do ano representa uma entrada 
elevada de recursos nas contas 
municipais. É importante nes-
tes meses, que os gestores mu-
nicipais mantenham cautela em 
suas gestões e fiquem atentos 
ao gerir os recursos municipais. 
A Confederação ressalta que é 
preciso planejamento e rees-
truturação dos compromissos 
financeiros das prefeituras para 
que seja possível o fechamento 
das contas.

Além de mostrar a esti-
mativa de repasse para cada 
Município, o levantamento da 
CNM também mostra os valo-
res brutos do repasse e os seus 
respectivos descontos; 20% do 
Fundeb, 15% da saúde e o 1% 
do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep).

FPM repassa 4,3 bilhões 
para os municípios

Jalm
o Fornari

Clic Portela
Tenente Portela está recendo pelo índice do ano passado

Em 2019, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) deverá analisar o Pro-
jeto de Lei (PL) que aumenta o 
valor da multa em cinco vezes 
para o condutor que estacionar 
indevidamente o veículo em 
vaga destinada a idoso ou pes-
soa com deficiência.

De acordo com o texto do 
PL nº 3.575/15, se o condutor 
for reincidente no prazo de um 
ano, ele vai pagar em dobro o 
valor da multa que já foi apli-
cada, além de ter o direito de 
dirigir suspenso.

Em dezembro do ano pas-
sado, a matéria foi aprovada na 

Comissão de Viação e Trans-
portes. Se o Projeto de Lei for 
aprovado na CCJ, pode seguir 
direto para discussão no Sena-
do Federal.

O retorno das atividades le-
gislativas no Congresso Nacio-
nal está agendado para a próxi-
ma segunda-feira.

PL quer elevar multa para quem
 estacionar indevidamente em vaga de 

idoso ou deficiente

D
iones B

ecker

Nos últimos vinte anos, fecharam mais de 40 mil esco-
las rurais no Brasil. O motivo principal é o êxodo rural pro-
vocado pelo avanço do agronegócio. Grandes proprietá-
rios de terras continuam comprando as propriedades dos 
pequenos, empurrando-os com os filhos para as periferias 
das cidades, o que provoca o esvaziamento das escolas 
do campo. E a miséria nas cidades.

 Mas muitas famílias ainda permanecem na zona 
rural. E lá também permanecem muitas escolas, com toda 
sua estrutura montada para funcionar. Ocorre que, pela di-
minuição do número de alunos, os gestores públicos (pre-
feitos e governadores) adotaram uma política de transpor-
te dos alunos para estudar nas cidades.

Política perniciosa sob todos os aspectos. Trazer crian-
ças e adolescentes para estudar na cidade viola a Consti-
tuição e as leis de proteção aos direitos da infância.

O artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, determina que a criança e o adolescente tenham 
acesso à escola pública próxima de sua residência. Se 
não existir uma escola do lado de sua casa, então, leia-se, 
“a mais próxima”. Assim, havendo no campo escolas em 
funcionamento, não podem os pais optarem por matricular 
o filho na cidade, já que a eles é imposto o dever legal de 
zelar pelo direito de acesso à escola próxima da casa do 
estudante. E ao aluno menor não cabe escolher a escola.

Com muito mais razão ainda, não é permitido ao prefei-
to determinar que esses estudantes sejam transportados 
para escolas urbanas. Pelo contrário, o gestor público tem 
o dever constitucional de implementar políticas para ga-
rantir à população infanto-juvenil o direito de estudar na 
escola mais próxima de sua casa.

E se isso for economicamente inviável? É a pergunta 
dos prefeitos em relação a casos em que o número de 
alunos seja muito baixo. Mesmo assim, pelo sistema legal 
de proteção à infância, não é dado ao gestor optar pelo 
transporte escolar para a cidade. Em educação, só o que 
deve contar é a preparação plena do estudante para a ci-
dadania. Nunca a economia de dinheiro.

Há casos em que uma família rural reside nas proximi-
dades da cidade, havendo distância maior da escola ru-
ral mais próxima em relação a uma escola urbana. Nesse 
caso, há uma regra constitucional a ser observada. O arti-
go 227 da Constituição estabelece que “é dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao ado-
lescente, com absoluta prioridade, o direito à convivência 
familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma 
de negligência e violência”. Portanto, se a família reside 
próximo à cidade e sua comunidade na prática se confun-
de com a área urbana, lógico que o aluno pode estudar em 
escola urbana.

Quando o legislador estabeleceu o direito de estudar 
na escola mais próxima, não estava pensando em eco-
nomia com transporte ou no cansaço dos alunos que vão 
para a escola a pé. A regra da escola mais próxima tem 
a finalidade de garantir que crianças e adolescentes não 
tenham seu direito de convivência familiar e comunitária 
prejudicado.

Em municípios com território extenso, é comum crian-
ças saírem de casa às cinco horas da manhã, retornando 
apenas no final do dia. Todos os dias. Uma clara violação 
ao seu direito de convivência familiar.

Além disso, qual o tempo que terá essa criança para se 
relacionar com as crianças de sua localidade ou aprender 
as atividades rurais com seus pais? Não há dúvida de que 
resta violado também o seu direito à convivência comuni-
tária, à medida que passa um tempo considerável de sua 
vida na escola ou na estrada. Longe de casa e de sua 
comunidade. Sem falar na exposição à violência existente 
em muitas escolas urbanas.

As escolas rurais
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Foi um mês de conversa através das redes sociais, até que veio 
a ideia da primeiro encontro. Ele nunca a tinha encontrado pes-
soalmente e antes que isso pudesse acontecer ele, inseguro como 
sempre, queria ter certeza de que ela não era um desses persona-
gens fakes que se espalham feito poeira ao vento.

Olhou as fotos. Ela era loira, olhos verdes, pele levemente 
bronzeada, cabela de um loiro caramelado, lábios largos, dentes 
brancos, corpo bem desenhado, pernas torneadas. Ele custava in-
clusive acreditar que aquela mulher queria encontrar com ele.

“Isso deve ser alguma armação”, ele pensava, com sua incre-
dulidade ativa, enquanto ela descarregava através do teclado pala-
vras adocicadas de quem de fato queria conhece-lo. Voltou a olhar 
o perfil dela. É verdade, não existiam muitas fotos, mas as poucas 
quelá foram postadas, datavam de uma certa distância de tempo 
uma da outra, o que mostrava que aquela conta estava ativa a um 
determinado tempo. Alguns poucos comentários, mas bastante ín-
timos dava a toada de que aquele não era um perfil falso.

Procurou fotos dela junto com amigos. Encontrou duas ou três 
em meio a grupos, mas não eram fotos exatas e nem permitiam 
visualiza-lá com exatidão. “Isso é estranho”, pensou ele, até lem-
brar-se que ao bem da verdade em seu perfil também não haviam 
muitas fotos. “Ela pode simplesmente não gostar muito de foto”.

Assaltou-lhe a mente de quem não tinha muito a perder. Claro 
que todo o ser humano, por menor e menos que tenha, sempre tem 
algo a perder, mas, como dizia uma frase que ele leu uma vez: 
“Tenha fé, pois, se ela lhe ajudar você tem tudo a ganhar, se ela 
não te ajudar, você não tem nada a perder.” Foi o que ele pensou. 
Preciso ter fé.

Marcaram o encontro para às nove e meia da noite em uma 
área movimentada da cidade. Sentou em um banco e aguardou 
a chegada dela. Apesar de já terem se visto por fotos, combina-
ram que ambos usariam branco para se reconhecerem em meio as 
pessoas que usavam aquele espaço para caminhar e exercer o seu 
direito de convívio social.

A cada pessoa que passava seu coração batia mais forte. Quan-
do surgia alguém vestindo branco então, nem se fala, ele logo fica-
va imaginando: “Será ela?” “Não, não poder ser, ela é loira”, “Ela 
pode ter pintado o cabelo”, “É ela, não, não é ela.”

O relógio marcou nove e meia pouco depois que ele chegou 
no local. Uma hora depois o relógio já marcava dez e meia e ele 
ainda estava na expectativa. “Ela se atrasou. Ela vai aparecer, ele 
pensou.”

Às onze horas da noite sua bunda já estava dolorida de ficar 
sentado naquele banco duro a espera dela, mas ela não veio. Ele 
ainda esperou mais uns quinze minutos e depois iludido pela es-
perança de que ela simplesmente não o tinha encontrado, ele ca-
minhou por entre as pessoas para tentar encontrá-la. Foi em vão.

Quando se deu conta era uma hora manhã e ele estava sentado 
na mesa de um desses botecos que não são frequentados por pes-
soas distintas. Haviam dois senhores sentado e uma mesa toman-
do pinga. Eles falavam animadamente de futebol e estavam numa 
discussão acirrada para ver quem foi melhor zagueiro se Airton 
Pavilhão ou Herminío. Ele até pensou em entrar na discussão e 
dizer que Herminío só jogava bem porque tinha Figueroa do seu 
lado e Carpegiani na primeira linha do meio-campo, tendo o Ca-
çapava voando numa lateral, mas preferiu não se meter e seguiu 
tomando a cerveja que estava estranhamente gostosa.

Eram três horas da manhã quando chegou em casa e mandou 
uma mensagem para a loira. Escreveu alguma coisa do tipo: Fi-
quei te esperando, não precisava fazer isso comigo... Já com alto 
teor alcoólico no sangue não conseguiu ser mais eloquente que 
isso e decidiu então que enviaria uma mensagem somente na ma-
nhã seguinte.

Levantou já eram dez horas. Sua cabeça doía, seu corpo estava 
soado e só então percebeu que dormiu  com o ar desligado. Foi até 
o banheiro, onde com muito sacrifício conseguiu tomar um banho 
e então pegou o celular para mandar a mensagem que queria.

Abriu o perfil dela no facebook e o que viu derrubou seu chão. 
As mensagens de luto pipocavam de toda a parte. Eram mensa-
gens de amigos e familiares. Correu nos comentários e leu quando 
alguém escreveu: Infelizmente ela sofreu um acidente de trânsito, 
se deslocando para o centro, e, não resistiu os ferimentos.

Ela não apareceu

Justiça rejeita pedido do Cremers contra 
curso de Medicina da Unijuí

Segundo da Rádio Progres-
so de Ijuí, a Justiça não acatou 
a liminar impetrada pelo Con-
selho Regional de Medicina do 
Rio Grande do Sul (Cremers) 
contra o curso de Medicina da 
Unijuí. A Universidade, com 
sede em Ijuí, foi comunicada 
ontem à noite, 29. Isto dá ganho 
de causa para que a Unijuí siga 
com a tramitação a fim de re-
alizar o primeiro vestibular de 
Medicina.

As inscrições permanecem 
disponíveis até dia 17 do pró-
ximo mês, pelo portal www.
unijui.edu.br, com a prova dia 
24 de fevereiro. O Cremers mo-

veu Ação Civil Pública contra 
a Unijuí, com pedido de tutela 
provisória para suspensão da 
autorização de criação do Cur-
so de Medicina e do concurso 
Vestibular em Ijuí e na Unijuí.

De acordo com o Cremers, 
a implantação do curso é des-
necessária, pois há excesso de 
profissionais da área no muni-
cípio e na região. Recentemen-
te a Advocacia Geral da União 
(AGU) se posicionou sobre o 
tema e destacou que havia ile-
gitimidade da proposta da Ação 
Civil Pública, visto a compe-
tência legal do Cremers, pois 
Ijuí e a Unijuí foram habilitados 
em editais distintos a partir de 
avaliações e homologação feita 

pelo Ministério da Educação, 
processos que a União entende 
como lícitos e públicos seguin-
do todo os requisitos dos mes-
mos.

Da mesma forma, no docu-
mento, a AGU acredita que os 
questionamentos feitos pelo 
Conselho de Medicina do Rio 
Grande do Sul deveriam ter 
ocorridos no processo do pri-
meiro edital, de 2013, que ha-
bilitou o município de Ijuí e ou-
tros municípios brasileiros. Por 
outro lado, nos últimos dias, o 
Sindicato Médico do Rio Gran-
de do Sul (Simers), também ti-
nha se posicionado favorável à 
implantação do curso de Medi-
cina na Unijuí.

As inscrições para o vestibuçlar seguem abertas até dia 17 de fevereiro. A prova será dia 24

Reunião trata sobre projeto 
voltado as onças do Parque 

Estadual do Turvo

Representantes da Associa-
ção de Turismo Caminhos do 
Interior e do Núcleo de Estudos 
em Áreas Protegidas (NEAP), 
da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), se reuni-
ram com o prefeito de Tenente 

Portela, Clairton Carboni para 
divulgar o projeto financiado 
pela Fundação O Boticário, que 
visa a conservação da natureza 
e o desenvolvimento do projeto 
denominado ‘Onde a onça bebe 
água?’.

Na ocasião, foi debatida 

uma possível contribuição da 
prefeitura de Tenente Portela 
ao projeto, especialmente no 
sistema de placas informativas 
sobre a biodiversidade existen-
te no Parque Estadual do Turvo 
e sua importância para a Região 
Noroeste.

Encontro que debateu a participação da prefeitura de Tenente Portela no projeto

A
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Mais e mais pessoas têm dificuldade para obter um sono pro-
fundo. Uma alternativa não farmacológica para combater a insô-
nia é o exercício físico.

O exercício físico tem sido capaz de demonstrar através de 
vários estudos os múltiplos benefícios ao corpo humano, através 
da prática regular de atividade física, podemos ver o relaxamento 
e o revigoramento ao mesmo tempo depois de colocar o corpo 
em movimento.

 As estatísticas epidemiológicas indicam que vem au-
mentando o número de pessoas com distúrbios do sono, um dos 
indicativos seria o declínio na média diária de horas de sono, que 
eram cerca de oito em 1960, e cerca de seis hoje, vinculados a 
isso esta o aumento da jornada de trabalho, stress e o sedentaris-
mo. 

Especificamente o exercício aeróbico contribui muito para 
a saúde cardiovascular, otimiza a respiração e aumenta o gas-
to energético, reduzindo a ansiedade, além de outros benefícios. 
Um estudo realizado por uma universidade paulista avaliando 
indivíduos com insônia, analisou os efeitos do exercício aeróbio 
vigoroso, concluiu-se que moderando o exercício de treinamento 
aeróbio, melhora a qualidade do sono.

 Os dados da Organização Mundial de Saúde indicam que 
150 minutos por semana de atividade física resulta numa redução 
de 65% do risco de sonolência durante o dia, o que é considerado 
como um indicador de sono de boa qualidade. Essa indicação 
de exercício moderado pode reduzir cerca de 68% de risco de 
câimbras noturnas , e 45% das dificuldades de concentração as-
sociados à fadiga. 

Pessoas com insônia muitas vezes têm de recorrer a medica-
mentos para dormir, conseguindo somente assim ter um verda-
deiro descanso para que possam continuar suas atividades diárias 
sem interrupção.

Exercícios como caminhada diária, danças ou bicicleta em 
ritmo constante, mas moderado, não só oferecem benefícios sig-
nificativos em nossa aptidão e nossa saúde, mas pode melhorar 
significativamente a qualidade de vida de pessoas que sofrem de 
insônia. Devemos tentar promover um sono agradável, para isso 
o exercício pode ser a ferramenta necessária para chegar a esse 
objetivo. Porém devemos ter o cuidado de não realizar exercícios 
extenuantes menos de 5 horas antes de dormir, já que nesse caso 
são necessárias algumas horas para relaxar e conseguir cair no 
sono.

Dormir bem é uma das razões para fazermos exercícios e co-
locar o corpo em movimento para continuar com sono de qua-
lidade, afinal praticantes de atividade física não tem apenas um 
sono de qualidade, mas são mais dispostos durante o trabalho, 
tem maior tolerância ao stress, além de uma qualidade de saúde 
geral.

Relação sono e exercício físico

21ª CRE abre inscrições para 
cadastros temporários

A 21ª Coordenadoria Re-
gional de Educação (CRE/Três 
Passos), informa, de acordo 
com Edital 01/2019, que no 
período de 31 de janeiro a 07 
de fevereiro/2019 estão aber-
tas as inscrições para o Cadas-
tro Temporário de Contratação 
Emergencial, para o exercício 
da função de Professor. O can-
didato poderá inscrever-se, para 
no máximo dois municípios, 
pelo site www.educacao.rs.gov.
br ou nas Coordenadorias Re-
gionais de Educação, no horá-
rio das 9h às 11h30min e das 
14h às 17h.

Os documentos deverão 
ser entregues ou enviados pelo 

Correio (via SEDEX) até o úl-
timo dia de prazo para a inscri-
ção. Endereço para a entrega 

dos documentos na 21ª CRE: 
Rua Borges de Medeiros, 207, 
Bairro Centro, Três Passos, RS.

Inscrições podem ser feitas na coordenadoria ou pela internet

Período de matriculas na rede 
estadual segue até dia 08

Segue até o dia oito de feve-
reiro o segundo período de ma-
trícula para os estudantes que 
se inscreveram nos primeiros 
anos do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio ou pediram 
transferência de instituição de 
ensino. A confirmação da matrí-
cula para o ano letivo de 2019 
deve ser feita na escola desig-
nada com todos os documentos 
exigidos.

Documentos exigidos no 
ato da matrícula: identidade ou 
certidão de nascimento do estu-
dante; identidade do responsá-
vel; comprovante de residência; 
comprovante de escolaridade. 
Para estudantes do 1º ano do 
Ensino Fundamental exige-se 
também a carteira de vacinação 
atualizada. Esta exigência ocor-
re devido à importância da va-
cinação das crianças nesta fase 
escolar. 

Horário de Funcionamento das
 Escolas em fevereiro

Escolas que funcionam apenas o turno da manhã -  9h30 às 
11h30;

Escolas que funcionam apenas o turno da tarde -  1 4 h 3 0 
às 16h30;

Escolas que funcionam pela manhã e à tarde -  10h às 
12h e das 14h às 16h

Escolas que funcionam pela tarde e noite -  16h às 20h
Escolas que funcionam nos três turnos -  9h30 às 11h30 e 

das 16h às 20h

Assine:
3551-1877



ROTA DO YUCUMÃ, 01 de Fevereiro de 2019 7GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Régis Sandro Carniel, Patrão do Conselho de Vaqueanos do CTG 
Guardiões da Fronteira de Tenente Portela-RS, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o Estatuto Social da Entidade, Art. 20, letra B, 
convoca os associados para Assembleia Geral Ordinária Eletiva a reali-
zar-se no dia 14 de fevereiro de 2019 às 20 horas, nas dependências do 
Centro Cultural de Tenente Portela. Em primeira chamada às 20 horas 
com metade mais um dos sócios. Em segunda chamada meia hora após 
com um terço dos sócios e após com qualquer número de sócios. 

Ordem do dia: 
Prestação de Contas da gestão 2017/2018
Eleição e Posse da Patronagem e Conselho Fiscal, biênio 2019/2020.
Assuntos gerais. 

MPF move ação contra a Faísa e deixa alunos 
apreensivos quanto ao futuro

Já algum tempo a Faculdade de San-
to Augusto - FAISA - vem enfrentando 
problemas e acusações de fraude no 
ofertamento de cursos, para os quais, 
segundo os acusadores, a isntituição não 
tem autorização do Ministério da Educa-
ção para ministrar.

Em 2017 o Ministério da Educação 
suspendeu cautelarmente parte das ativi-
dades da instituição, sendo que, naquela 
oportunidade o MEC informou que es-
tavam sendo averiguados suspostas irre-
gularidades que vinham sendo cometi-
das pela instituição de ensino.

Nesta semana o Ministério Público 
Federal (MPF) em Santo Ângelo ajui-
zou ação civil pública contra a Faculda-
de Santo Augusto/Faculdade Interação 
Santo Augusto (FAISA/FAINTER), do 
município de Santo Augusto/RS, co-
mandada pela instituição denominada 
Uninacional, com sede em Brasília, pe-
dindo que a faculdade suspenda imedia-
tamente qualquer contrato ou acordo de 
parceria com instituições e entidades de 
qualquer lugar do país para a oferta de 
cursos e se abstenha de firmar novos. 

Durante a apuração do inquérito civil 
foi exposta a existência de um esquema 
de oferta e diplomação irregular no âm-
bito do ensino superior instalado dentro 
da Faculdade Santo Augusto. 

Foi constatado que a faculdade ofer-
tava cursos da modalidade educação à 
distância, enquanto somente estava au-
torizada a ofertar ensino superior na mo-
dalidade presencial. 

Além disso, oferecia mais de 300 
opções de cursos de pós-graduação em 
diversas áreas do conhecimento para as 

quais sequer possui curso de graduação 
correspondente.No esquema investiga-
do, a FAISA/FAINTER atuava em par-
ceria com entidades não credenciadas no 
sistema federal de ensino e com outras 
instituições vinculadas à Uninacional. 

Essas entidades ofertavam cursos 
livres ou de extensão sob a denomina-
ção de cursos de graduação, enganando 
os alunos, uma vez que tais cursos não 
poderiam ser diplomados como cursos 
superiores de graduação. 

O estudante que sonhava com o di-
ploma universitário era vítima de um 

golpe onde era prometido formatura 
com menos aulas e com mensalidades 
mais baratas, para no fim receber um di-
ploma sem validade. 

A fraude era operacionalizada atra-
vés da oferta de cursos livres ou de ex-
tensão sob a denominação de cursos de 
graduação que possuíam organização 
curricular semelhante ou idêntica a de 
um curso de graduação ofertado regular-
mente por instituição credenciada, o que 
lhes dava a aparência de regularidade 
para os ingressantes que desconheciam 
a legislação nacional.

Ao final do curso, os estudos desti-
navam-se ao aproveitamento integral 
pela FAISA/FAINTER, como se fossem 
disciplinas de cursos regulares de gra-
duação. Esses cursos eram convertidos 
e diplomados como cursos de graduação 
pela FAISA/FAINTER e registrados por 
uma universidade integrante do esque-
ma.

Todo esquema fraudulento começou 
a ser operacionalizado na FAISA/FAIN-
TER após a venda da instituição no ano 
de 2013 para a Uninacional. 

Todos institutos conveniados à Uni-
nacional estavam na base do sistema, re-
alizando a captação de alunos em nome 
das faculdades e, na prática, ministrando 
os cursos de extensão, inclusive em ga-
ragens, sem o devido credenciamento do 
MEC, mas sendo vendidos como se fos-
sem graduação. A ação tramita na Vara 
Federal de Ijuí.

Nesta quinta-feira nossa reportagem 
conversou com uma aluna da instituição 
que prefere não se indentificar que disse 
que se formou no mês de dezembro no 
curso de pedagogia da instituição e que 
pela alção do MPF ser contra os cursos 
a distância estava tranquila porque tinha 
cursado presencialmente. Ela afirmou 
que ainda não recebeu o diploma, mas 
nos explicou que esse sai dentro de um 
prazo e que a instituição garantiu que ele 
será condedido no prazo estabelecido.

Já outro estudante com quem conver-
samos se disse mais apreensivo, segundo 
ele, apesar de estar cursando de maneira 
presencial, ele disse que fica tenso por 
saber que essa não é a primeira denúncia 
de irregularidade da instituição que ele 
testemunha.

Sede da Faisa em Santo Augusto

Com 23% das lavouras co-
lhidas, o milho repete mais 
um ano de boa produtivida-
de, incluindo as lavouras de 
sequeiro e irrigadas. A maior 
parte da cultura está nas fases 
de enchimento de grãos (32%) 
e maduras e por colher (18%). 
De acordo com o Informati-
vo Conjuntural divulgado pela 
Emater/RS-Ascar nesta quinta-
-feira (31/01), o grão apresen-
ta boa qualidade. “À medida 
que os grãos atingem a umi-
dade adequada, apresentam 
bons rendimentos”, destaca o 
diretor técnico da Emater/RS, 
Lino Moura, ao citar a produ-
tividade média de 14.800 kg/
ha apresentada pela lavoura de 
milho irrigada com pivô cen-
tral na Fazenda AJ Moreno, em 
Santo Ângelo, que sediou, na 
sexta-feira da semana passada 

(25/01), a Abertura Oficial da 
Colheita do Milho no RS, que 
teve a presença do governador 
Eduardo Leite e do secretário 
Estadual da Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento Rural, 
Covatti Filho.

A semeadura de milho do 
segundo plantio (safrinha) teve 
seu ritmo acelerado, tendo em 
vista a melhoria das condições 
do tempo e a possibilidade de 
realização simultânea das prá-
ticas de colheita e semeadura, 

podendo ser finalizadas 
nas próximas semanas. 
As primeiras áreas im-
plantadas desse segundo 
cultivo já estão recebendo 
adubação nitrogenada em 
cobertura e aplicação de 
inseticidas para controle 
de pragas.

Beneficiada pelo cli-
ma favorável dos últimos 

dias, a cultura da soja obteve 
excelente desenvolvimento. 
Com o predomínio de sol e a 
adequada umidade do solo, as 
plantas se desenvolveram bem, 
apresentando boa coloração. É 
satisfatório o número de vagens 
nos estádios iniciais de desen-
volvimento. Atualmente, 38% 
das lavouras de soja estão em 
enchimento de grãos, 42% em 
floração e 20% em desenvolvi-
mento vegetativo.

Milho em colheita apresenta 
boas produtividades no RS

Q
uerência
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Redentora adquire maquinário para 

melhorar estradas da área rural

Por meio de recursos pró-
prios, a administração munici-
pal adquiriu uma patrola nova 
no valor de R$ 545 mil. O pa-
gamento será realizado em cin-
co parcelas. De acordo com a 
assessoria de comunicação do 
Executivo de Redentora, os re-
cursos já foram orçados e estão 
disponíveis.

No ato de entrega, na ma-
nhã desta segunda-feira (28), 
o prefeito Nilson Paulo Costa 

revelou que vivia um momento 
especial. – É o sonho de todo 
prefeito ter dinheiro em caixa 
suficiente para adquirir esse 
bem. Estamos procurando fazer 
uma gestão em que todos sejam 
beneficiados. Certamente essa 
entrega representa um momen-
to histórico – reiterou o manda-
tário.

O chefe do Executivo ainda 
destacou que em breve a muni-
cipalidade irá receber mais duas 

máquinas. – Logo o município 
vai estar muito bem servido de 
máquinas e a comunidade será 
mais bem atendida – afirmou 
Nilson Paulo Costa.

O vice-prefeito Jaime Jung 
disse que a aquisição de uma 
patrola nova é motivo de orgu-
lho. – Boas condições de tra-
fegabilidade nas estradas são 
o que a população do interior 
mais necessita – salientou Jai-
me Jung.

A
scom

/Tenente Portela

Máquina será usada pela secretaria de obrasdo muncípio

Coronel Bicaco: 
Legislação municipal é 

disponibilizada de forma 
integral na internet

Em uma iniciativa que bus-
ca dar transparência aos atos 
públicos, e da mesma forma co-
locar a disposição da população 
todas as leis municipais edita-
das desde a criação de Coro-
nel Bicaco, o Poder Executivo 
contratou os serviços da plata-
forma CESPRO Digitalização, 
Compilação e Consolidação da 
Legislação Municipal.

Além da transparência, as 
legislações publicadas têm inú-
meras funções, em especial, a 
facilidade para consultas e estu-
dos visando um concurso públi-

co, entre outras.
Funcionalidades como link 

direto para legislações mencio-
nadas, informação sobre altera-
ções, revogação, obsolência e 
mesmo inconstitucionalidades, 
fazem parte do rol de serviços 
disponibilizados. Também é 
possível fazer o download de 
arquivos originais previamente 
digitalizados, desde a primeira 
lei municipal editada em Coro-
nel Bicaco.

A plataforma CESPRO, para 
acesso a legislação municipal, 
está disponível no site oficial 
do município.
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Nas zonas rurais é onde há o maior número de escolas fechadas
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Censo Escolar 2018: cai número de 
alunos, professores e escolas no RS

A quantidade de estudantes, 
professores, turmas e escolas 
caiu no Rio Grande do Sul no 
ano passado. A queda, percebi-
da na soma de todos os níveis 
da educação básica (educação 
infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio) e tanto na rede 
pública quanto privada, segue 
uma tendência que tem sido re-
gistrada ano a ano.

O número de professores 
em escolas estaduais na edu-
cação básica do Rio Grande do 
Sul teve queda de 3% de 2017 

para 2018: em um ano, 1.379 
docentes deixaram de dar aula 
ao longo de todo o Ensino Fun-
damental e o Ensino Médio 
no Estado. Os números fazem 
parte do Censo Escolar da Edu-
cação Básica 2018, divulga-
do nesta quinta-feira (31) pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), órgão vincula-
do ao Ministério da Educação 
(MEC).

Em 2017, havia 45.061 
professores vinculados à rede 

estadual gaúcha, somando-se 
aqueles que dão aulas nas áreas 
urbana e rural. No ano passado, 
o total caiu para 43.682. Já na 
rede privada do Estado, houve 
aumento no total de docentes: 
de 27.646 em 2017 para 28.106 
em 2018 – acréscimo de 1,7%. 
Somadas todas as redes (fede-
ral, estadual, municipal e priva-
da), porém, novamente nota-se 
uma queda: de 118.189 profes-
sores há dois anos para 117.520 
no ano passado.

A maior queda, na rede pú-
blica, foi no número de pro-
fessores concursados: o total 
passou de 75.583 em 2017 para 
72.993 em 2018 — queda de 
2.590 docentes, ou 3,42% da-
queles com cargo efetivo na 
educação básica no Rio Gran-
de do Sul. Só na rede estadual, 
a diminuição foi de 9,5% (de 
28.375 em 2017 para 25.675 
em 2018). Os contratos tempo-
rários caíram 1,67% (de 23.284 
em 2017 para 22.893 em 2018), 
enquanto os terceirizados au-
mentaram 27,2% (de 544 para 
692). Já os contratos CLT tive-
ram queda de 37,1% no Estado 
(de 973 para 612).

Nas zonas rurais é onde há o maior número de escolas fechadas
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MTGs do Sul unificam sistema de 
punições a sócios

Os presidentes Nairo Calle-
garo, Valcírio Fernando Harger 
e Rogério Antônio Pankievicz, 
respectivamente dos MTGs do 
Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina e Paraná, assinaram Acor-
do de Cooperação no dia 8 de 
janeiro. O documento surgiu 
a partir da constatação de que 
muitos tradicionalistas estão so-
licitando cartão de identificação 
em mais de um estado da Con-
federação e de que é inviável o 
controle imediato de quem está 
punido em uma das federações 
quando da utilização do cartão 
de identificação nos eventos.

Uma das medidas previstas 
no acordo é de que só poderá 
ser emitido cartão tradicionalis-
ta àquele que não possuir cartão 
por outra federação.

Outra regra estabelecida 
é que só poderá desfiliar-se 
de uma federação e filiar-se a 
outra o tradicionalista que en-
caminhar a carta de liberação 
original do MTG do qual foi 
liberado.

No que se refere a sanções 
éticas disciplinares, o acordo 
prevê que as sanções aplica-
das em cada federação serão 
extensivas às demais, devendo 

o MTG que aplicá-la informar 
aos demais via correio eletrôni-
co. Também ficou decidido que 
será criado um projeto piloto 
que contenha os dados básicos 
dos filiados das federações, de 
forma que seja facilitado o con-
trole para emissão de cartões e 
punições, devendo ser editado 
no prazo máximo de 90 dias, 
cujos dados serão definidos 
pela comissão de unificação.

O Acordo também prevê 
que a forma de avaliação para 
o ingresso nos departamentos 
de avaliadores, narradores e 
juízes será unificada, sendo o 
processo decidido pela comis-
são de unificação. Quanto às 
obras para concursos culturais 
(prendas e peões), ficou estabe-
lecido que as obras a serem uti-

lizadas nos concursos culturais 
das federações serão decididas 
por estas através da comissão 
de unificação. No que se refere 
a obras para danças tradicio-
nais, ficou decidido que serão 
utilizadas obras devidamente 
pesquisadas por Paixão Côrtes 
e Barbosa Lessa, com biblio-
grafia a ser publicada pela co-
missão de unificação, e ainda 
o livro de Danças Tradicionais 
Gaúchas publicado pelo Movi-
mento Tradicionalista Gaúcho 
do Rio Grande do Sul.

A Comissão de Unificação 
tem como função propor proce-
dimentos operacionais e orga-
nizacionais a serem seguidos. 
Cada comissão deverá apresen-
tar suas resoluções e sugestões 
até o dia 22 de abril.
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    Se você não sabe o que exatamente significa cutelaria, 

não se assuste. Uma legião de brasileiros desconhece a palavra. 
Cutelaria é a arte de fabricar instrumentos de corte. A palavra 
cutelo, instrumento cortante semicircular de ferro, vem do latim 
“cultellu” (faquinha) provém também a palavra cutela, faca lar-
ga para cortar carne.

    A cutelaria, arte de fazer lâminas, é praticada desde a idade 
da pedra, quando homens da era neolítico lascavam pedras para 
construírem instrumentos de caça primitivos.

    Passando pelos séculos, civilizações que dominavam a 
melhor tecnologia de fabricação de lâminas, como facas, espa-
das e lanças obtiveram vantagens em campo de batalha, am-
pliando assim seus impérios.

    Espadas famosas como o gládio romano ou as Katanas ja-
ponesas deixaram suas marcas na história, transformando a cena 
política e cultural de suas épocas. Em todos os cantos do mundo, 
foram desenvolvidos inúmeros modelos de instrumentos de cor-
tes, com objetivos diversos, como cortes finos e profundos até 
perfurações de armaduras espessas.

     O cuteleiro, responsável por manufaturar estas lâminas, 
é tratado em algumas culturas como uma figura mística, por sé-
culos foram mestres em metalúrgica empírica, desenvolvendo 
metais cada vez mais resistentes, consequentemente armas mais 
eficazes. Mesmo com o avanço das tecnologias bélicas, as lâmi-
nas continuam sendo parte vital do equipamento de um soldado, 
na forma de facas, canivetes, machados e facões, sendo essas 
ferramentas mais confiáveis em campo de batalha, e para ter 
tal confiabilidade, são empregadas tecnologias de ponta em sua 
construção.

    O domínio da tecnologia de fabricação de aços já foi a 
diferença entre a ascensão e queda de impérios, hoje em dia, a 
disputa está entre fabricantes, que estão em busca contínua do 
aço perfeito para cutelaria. Os aços são tabelados de acordo com 
sua composição química por órgãos como a American Iron Ins-
titute (AISI), e em alguns casos, levam o nome patenteado pela 
empresa que o criou. Suas características variam de acordo com 
os elementos químicos presentes em sua estrutura, podemos ter 
um aço somente com ferro e carbono ou um aço-liga com vaní-
dio e cromo, aumentando suas propriedades mecânicas.

    Cada aço tem sua característica, definida pela sua compo-
sição, e cada aço necessita de um tratamento térmico específico, 
onde a estrutura do aço é modificada através do aquecimento e 
resfriamento do mesmo. Para saber a dureza final do aço, é utili-
zado um aparelho chamado “durômetro”, que afere a dureza e a 
classifica em escalas como Rockwell (HRC) ou Brinell (HRB). 
Essas escalas definem a dureza do aço, assim podemos ter uma 
ideia de sua resistência a tração. Sempre lembrando que quanto 
mais duro o aço, menos tenaz ele é, ou seja, sua resistência ao 
impacto é menor.

    Aços ao carbono e aços liga tendem a oxidar (enferrujar), 
sendo necessário a aplicação de óleos ou desengripantes para 
evitar a oxidação. No caso de aços inoxidáveis não se faz ne-
cessário. Na sua lavagem não é aconselhável utilizar abrasivos 
(lado verde da esponja de cozinha) ou esponjas de aço. Alguns 
mitos como lavar com água quente, cortar cebola, passar limão 
tira o fio, são falsos, porém cortar alimentos em cima de tábua 
de vidro ou granito pode tirar o corte da lâmina devido ao vidro 
e a pedra serem mais duros que o aço.

     A cutelaria modernizou-se muito nas últimas décadas, 
novos materiais são desenvolvidos a cada dia a fim de atender os 
clientes mais exigentes. As laminas sempre estarão presentes no 
dia a dia do homem, sendo uma das ferramentas mais confiáveis 
já construídas por ele, seja como uma faca utilizada para cortar 
alimentos até uma baioneta utilizada para batalha.

                 Fonte: Gabriel Tres- Cuteleiro Profissional
                                                              
     Até a próxima.

 Cutelaria:  Arte da Idade 
da Pedra
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EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

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

 Em dezembro tivemos mais um 
portelense concluindo o curso de 
medicina no Rio de Janeiro,  Pedro 
Fumagalli Costa, filho dos médicos 
Rosicler e Luis Augusto, que ru-
maram para a Serra Carioca para 

a colação de grau 
do filhote.

Dia 12 quem 
resolveu oficial-
izar a união foi 
meu filho Matheus 
e minha nora 
Elizete, na Serra 
Gaúcha, no Vale 
dos Vinhedos, 
numa recepção , 
onde reuniu famil-
iares e amigos que 

se deslocaram para prestigiar os noivos, numa 
cerimônia que emocionou todos, o lugar exótico 
e lindíssimo, com o pianista Rodrigo Soltton 
tocando durante todo o jantar e terminando com 
um  DJ fazendo a animação final, onde os mais 
festeiros saíram ao amanhecer.Os noivos além de 
lindos estavam felizes !!!!

Também tivemos a Festa do Branco, para festejar 
a amizade na casa da professora Neuza Zanatta, 
onde varias amigas reuniram-se para uma con-
fraternização para relaxar e reecontrar amigas.
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A partir desta quarta-feira, 30, estu-
dantes que desejam ingressar no ensino 
superior por meio do Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) pode-
rão consultar as bolsas disponíveis e as 
instituições participantes do processo 
seletivo do primeiro semestre de 2019. 
No estado do Rio Grande do Sul, serão 
ofertadas 11.602 bolsas, sendo 6.058 
integrais e 5.544 parciais. No total, esta 
edição do ProUni oferta 243.888 bolsas 
em todo o país, sendo 116.813 integrais 
e 127.075 parciais, em 1.239 instituições 
de educação superior no Brasil. Esta é 
a maior oferta de vagas da história do 
ProUni, desde sua criação, em 2005.

As inscrições começam na quinta-
-feira, 31, e acabam às 23h59 do dia 3 de 
fevereiro, seguindo o horário oficial de 
Brasília. A consulta pública de bolsas do 
Prouni está disponível na página do pro-
grama na internet. O estudante poderá 
pesquisar as bolsas ofertadas por curso, 
instituição ou município.

Podem se inscrever no processo se-
letivo do ProUni estudantes brasileiros 

sem diploma de curso superior e que te-
nham participado do Enem 2018, tendo 
obtido no mínimo 450 pontos na média 
das notas do Exame e nota superior a 
zero na redação. Para concorrer às bol-
sas integrais o candidato deve compro-
var renda familiar bruta mensal, por pes-
soa, de até um salário mínimo e meio. 
Já para as bolsas parciais (50%), a renda 
familiar bruta mensal deve ser de até três 
salários mínimos por pessoa.

Além disso, os estudantes devem sa-
tisfazer a pelo menos uma das seguintes 
condições para participar do programa: 
ter cursado o ensino médio completo em 
escola da rede pública ou da rede parti-
cular, na condição de bolsista integral da 
própria escola; ser pessoa com deficiên-
cia; ou ser professor da rede pública de 
ensino, no efetivo exercício do magis-
tério da educação básica, integrante de 
quadro de pessoal permanente de

instituição pública e concorrer a bol-
sas exclusivamente nos cursos de licen-
ciatura. Neste último caso, não é neces-
sário comprovar renda.

ProUni abre consulta de vagas 
para o primeiro semestre de 2019
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FPM repassa R$ 4,3 bilhões para os 
municípios

PL quer elevar multa para quem esta-
cionar indevidamente

Justiça rejeita pedido do Cremers con-
tra curso de medicina

Reunião trata sobre projeto voltado 
para as onças no Parque do Turvo

MTGs do sul unificam punição a
sócios

Prouni abre consulta de vagas para 
estudantes que fizeram o ENEM

E MUITO MAIS
NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indispensá-
vel leitura sobre 
política do Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Brigada Militar de Tenente 
Portela tem novo comandante

Foi apresentado na tarde desta quarta-feira, (30/01),  o novo comandante do Pelotão da Brigada 
Militar de Tenente Portela. O Capitão João Paulo Andrighetto, atualmente respondendo pela função 
de Comandante do 7º BPM recepcionou, o Tenente João Luiz Erhart que será o novo responsável pelo 
Pelotão portelense.

 O Tenente João Luiz Erhart é oriundo do Curso Superior de Tecnologia em Gerenciamento de 
Polícia Militar realizado nos últimos 4 meses na cidade de Porto Alegre.

 O Tenente Erhart já trabalhou na região na cidade de Santa Rosa.
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