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Extinção de Municípios:

Desenvolvimento 
humano em alta

Municípios, como Derrubadas, que 
poderiam ser extintos por pouca 
população e baixa arrecadação, 
tem índice de desenvolvimento 
humano entre médio e alto.

Brigada Militar 
divulga redução 

nos crimes contra 
o patrimônio

Supostas bençãos do 
menino Bernardo 
provocam manifesta 
da igreja

Prefeitos gaúchos 
debatem a PEC do 
novo Pacto 
Federativo

Vereadores de Tenente 
Portela apresentam 
moção de apoio aos 
professores
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 Turma da Mônica 
 nas causas sociais 
Em parceria com a Embrapa e UE, 
Maurício de Souza lança revista 
que ensina evitar desperdício de 
alimentos. | Pág. 5 

Dias de 
Ativismo
Está em andamento uma 
campanha mundial de combate à 
violência contra mulheres. | Pág. 3 
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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É chegada a época do ano de muitas festas e confraternizações. Período em que muitos param para 
refletir e programar o próximo ano, momento de celebrar as conquistas e planejar os próximos desafios. 
É nesta época que, com a entrada do 13º salário, muitos brasileiros têm o mesmo desejo, o de fazer 
compras, mas antes é importante focar em uma tarefa nem tão prazerosa: quitar as dívidas! 

De acordo com pesquisa realizada pela empresa de informações de crédito Boa Vista Serviços, mais 
de 70% da população brasileira estava com a renda comprometida para o pagamento de dívidas no pri-
meiro semestre de 2019, número muito superior aos 56% no mesmo período de 2018. Nesse cenário, 
o 13º salário é um valioso aliado para quitar dívidas, principalmente no cartão de crédito e no cheque 
especial, que têm maiores taxas de juros. Nos casos em que o recurso não é suficiente para acertar as 
contas, é importante priorizar o pagamento das dívidas com a maior taxa, sendo fundamental renego-
ciar as dívidas com parcelas que caibam no orçamento.  

Para aqueles que não estão endividados, a recomendação é utilizar o dinheiro extra para começar 
uma reserva financeira ou reforçar seus investimentos, caso já possuam. Vale lembrar que o primeiro 
passo para poupar é viver dentro da sua realidade financeira, ou seja, seguir a premissa básica das fi-
nanças pessoais, gastando menos do que ganha e investindo com qualidade a diferença.

Guardar parte ou todo o 13º salário pode ser o pontapé inicial para se ter uma vida financeira sau-
dável. E, para alcançar esse objetivo, existem muitas formas. As pessoas podem, por exemplo, estabe-
lecer um percentual do salário mensal que ficará guardado todo o mês. É importante que essa quantia 
não comprometa as finanças do mês, para que fique confortável e seja um valor possível de guardar. 
Esse valor deve ser retirado logo ao receber o salário, antes mesmo de começar a pagar suas despesas, 
para garantir que o dinheiro seja poupado. 

Existem também alternativas, como programar esse percentual de retirada do salário em débito em 
conta assim que for depositado, destinando para um investimento apropriado. Para ajudar quem não 
sabe identificar boas opções de investimentos, existem ferramentas gratuitas como o Investindo Juntos 
(www.investindojuntos.com.br), que desmistifica o mercado de investimentos e auxilia as pessoas a 
encontrar a opção mais indicada para o seu perfil. 

Planejamento e organização são as chaves para tudo, inclusive para poupar. Por isso, este é o mo-
mento de pensar no 13º salário como um benefício, não só imediato, mas a longo prazo também.

Finanças de final de ano: como usar o 13º 
de forma consciente
Everton Lopes

Ideia forte na propaganda republicana, a Federação caiu bem 
no gosto das províncias brasileiras, interessadas na autonomia em 
relação à metrópole. Talvez não tenham lido Alexis Tocqueville. 
Talvez não se hajam inteirado da admiração que lhe causou perce-
ber que o federalismo era perfeitamente entendido pelos cidadãos 
norte-americanos, habilitados a distinguir as áreas de competência 
da União e das unidades federadas.

 No Brasil sempre estivemos longe disso. Proclamada a Repú-
blica dos Estados Unidos do Brasil, em etapas sucessivas fomos 
entregando autonomia, anéis e dedos à esfera federal. Nossas pro-
víncias se haviam convertido em estados, é verdade, mas aos pou-
cos, à medida que os recursos, ou o poder, se iam concentrando na 
União, os estados, e depois os municípios, começaram a encontrar 
maior segurança na condição de dependência.

 A falta de autonomia, em muitos casos, chega às raias do ab-
surdo. Descobrimos, recentemente, que em 3064 municípios brasi-
leiros, a administração pública é a atividade econômica dominan-
te; 1254 deles não arrecadam sequer 10% de sua despesa em fontes 
próprias e podem ser fundidos ou reincorporados ao município-
-mãe. Foram criados por conveniência política e ambições eleito-
rais, tendo a repartição dos cargos como objetivo preponderante.

 Há poucos dias ocorreram as provas do ENEM. Você pode 
imaginar o que seja um exame nacional de ensino médio, com alu-
nos de todo o Brasil prestando provas no mesmo dia e na mesma 
hora, sobre o mesmo conteúdo? Desculpem-me os fãs do sistema, 
mas isso é um apavorante instrumento totalitário com o poder de 
determinar objetos de estudo, leituras e interpretações a serem se-
guidos por todas as escolas do país! Fico me perguntando se em 
Cuba e na Venezuela existe algo assim.

Na mesma esteira, dispomos de um Sistema Único de Saúde, 
sacralizado por uns e rejeitado por outros, em cuja esteira nasceu o 
Sistema Único de Assistência Social. Para aproveitar ao máximo o 
papel unificador dos “sistemas únicos”, criou-se a Base Nacional 
Comum Curricular, um calhamaço de 600 páginas que deve ser 
seguido página por página em todo o território nacional.

Está impressionado? Faça uma experiência: procure no Google 
por “Programa Nacional”. Você vai se surpreender com a varie-
dade do cardápio proporcionado pela União aos entes federados 
e determinando a constante romaria de prefeitos e governadores 
a Brasília em busca de uma fatia desses recursos. Na maior parte 
dos casos, esses valores correspondem à principal parcela de seus 
investimentos possíveis. Não é incomum que sejam buscados in-
dependentemente das prioridades locais, pelo simples fato de es-
tarem disponíveis.

Aos poucos, a Federação nos foi roubada. A política nacional, 
também aos poucos, vai influenciando as eleições nas unidades fe-
deradas – estados e municípios – sinalizando a conveniência de se 
alinharem, as administrações locais, às políticas do poder central. 
Querem algo mais provinciano?

ROUBARAM-NOS A 
FEDERAÇÃO

Everton Lopes é economista e especialista em Educação Financeira da 
Fundação Sicredi

Eduardo Leite não é diferente
Apesar de jovem, elegante, de bom discurso muito bom porte para 

a política, Eduardo Leite não é diferente. Durante a campanha ele dis-
se que o problema do estado era falta de organização de fluxo de caixa 
e assim conseguiu conquistar os votos dos servidores do estado e ven-
cer o segundo turno.

Leite foi eleito pelos servidores e por sua promessa de que organi-
zando o fluxo de caixa ele passaria a pagar os salários em dia.

O que Leite não contou é que não existe fluxo de caixa quando não existe dinheiro em caixa, e o 
problema do estado é a falta de receita, aliado a uma alta despesa. Corrigir isso é um trabalho árduo. 
Sartori parecia entender isso. Leite não. Sartori não quis fazer promessas sobre os salários. Perdeu a 
eleição, muito por causa disso. Leite fez e ganhou a eleição. 

O ex-prefeito de Pelotas, de certo, sabia antes da eleição que não existia mágica para ser feita nas 
contas do estado, mesmo assim, ele fez parecer que seria fácil. Não foi uma atitude pensada na nova 
política e sim uma ideia totalmente eleitoreira que remonta à face mais nefasta da política brasileira.

Agora, no final do primeiro ano de governo, Eduardo Leite apresenta um pacote de mudanças que 
atinge diretamente todos os servidores, mas crava na carne dos professores.

Durante todos os governos do Rio Grande do Sul, nos últimos anos, ocorreram graves de professo-
res, mas nenhuma teve a adesão dessa que Eduardo Leite está enfrentando.

O governador está tentando jogar duro, mas já perdeu a disputa para a classe de mestres do estado, 
afinal, com o desembarque do MDB, que já anunciou que vai votar contra o pacote, nem que queira ele 
terá votos para aprová-lo na Assembleia. 

Menos de um ano desde que assumiu, Eduardo Leite, não só não cumpriu o que prometeu como já 
conseguiu perder a simpatia daqueles que o elegeram. Mal começo, para quem sempre se disse parte 
do novo.
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Melhore o humor

No facebook... 

O Rato Bêbum
O rato caiu num barril 

de vinho. Como não sabia 
nadar, começou a se afogar, a engo-
lir vinho e a gritar por socorro. Mas 
só quem apareceu para atender ao 
apelo foi um gato, seu inimigo núme-
ro um. O gato então perguntou com 
ironia:

– Está se afogando, meu amigo?
O rato, mal conseguindo falar, 

respondeu:
– Não fique aí apenas olhando. 

Por favor, me tire daqui. Eu não sei 
nadar.

– Mas se eu tiro você daí, eu vou 
comê-lo, pois sou um gato – disse às 
gargalhadas.

– Eu sei que você é um gato, mas 
prefiro morrer comido por você a afo-
gado no vinho – disse o rato, já nas 
últimas.

O gato pensou e respondeu:
– Tudo bem! Eu tiro você daí.
E, tranquilamente, o gato tirou o 

rato do barril e o colocou no chão. 
Mas o rato tratou logo de sumir por 
um buraco.

– Ei, você me traiu – queixou-se o 
gato. – Você disse que ia me deixar 
comê-lo.

– Eu falei isso?
– Falou.
– Não é possível! Eu devia estar 

bêbado!
#####
O Julgamento
No julgamento de um acusado 

de homicídio, o juiz, irônico e visi-
velmente empolgado com a plateia 
de advogados, professores e estu-
dantes, perguntou ao réu se ele era 
culpado.

– Não. Agi em legítima defesa!
– É sempre assim. Matam e ale-

gam legítima defesa. Já foi proces-
sado por outro crime?

– Já, por matar outro rapaz. Mas 
também foi em legítima defesa!

– E como o senhor teria matado 
a vítima?

– A facadas…
– A facadas?! E quem foi o mise-

rável que o inocentou?
– O senhor, Excelência!
#######
Advogado
Antes do julgamento, um preso 

propõe o seguinte acordo ao advo-
gado:

– Se eu pegar cinco anos de ca-
deia, eu lhe pago mil reais; três anos, 
dois mil reais, e apenas um ano, três 
mil reais.

Após a audiência, o advogado diz 
ao cliente:

– Eu lhe consegui uma pena de 
um ano, portanto o senhor me deve 
três mil reais. E olhe, tivemos sorte! 
Eles queriam absolvê-lo!

***Dizem por aí que tem gente que re-
solveu fazer jogo triplo na política.
***Três noites, três reuniões diferentes, 
com três partidos antagônicos.
***Marcelo Caminha vai estar no Natal 
da ACI em Tenente Portela. O evento em 
parceria com a municipalidade começa 
no dia 14.
***Para quem não sabe, Caminha é 
considerado o melhor instrumentista de 
cordas do estado e um dos melhores do 
país.
***Não levou nenhum ano para que os 
professores e demais servidores perdes-
sem a paciência com o governador Edu-
ardo Leite.
***Muitos que na eleição passada de-
fendiam o pelotense de unhas e dentes 
agora postam textão o criticando.
***A promessa de que os parcelamentos 
iam parar não vai ser cumprida. A solu-
ção foi cruzar os braços.
***Outras classes devem paralisar.

***Dizem por aí que o Mercado Safra 
de Marcos Capellari é sem qualquer 
sombra de dúvidas o mais criativo de 
Tenente Portela.
***O papai-noel gigante faz a diversão 
da criançada e até de muitos marmanjos 
que correm para tirar fotos.
***Dizem por aí que os colorados estão 
sentindo muita falta do Papito.
***Também o time que não ia bem, pio-
rou muito após a sua saída.
***Derrubadas está investindo no es-
porte de turismo e aventura.
***Primeiro foi a Rústica do Salto do 
Yucumã e agora a administração vai rea-
lizar um evento de ciclismo.
***Por falar em Derrubas as contas do 
município surpreendem de verdade. 
Mesmo com investimentos, a adminis-
tração tem mantido uma boa saúde fi-
nanceira.
***Será que o Miraguai vai conseguir 

jogar uma partida completo na competi-
ção de pontos corridos?
***Ainda do futebol, o goleiro Gian 
Bassani começou um projeto para treina-
mento de arqueiros em Tenente Portela.
***Tem tudo para dar certo.

Menos crimes
A Brigada Militar efetuou um levan-

tamento e constatou uma redução no nú-
mero de crimes contra o patrimônio na 
Região Celeiro. Por aqui segue a tendên-
cia do estado e do país que tem visto os 
números da criminalidade despencar nos 
últimos meses. Se continuar assim a coi-
sa vai ficar boa.

Reunião para definir os bombeiros

Uma reunião no gabinete do prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, de-
bateu sobre a instalação de uma unidade de Bombeiros em Tenente Portela. Parti-
ciparam os prefeitos de Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Derrubadas e Miraguaí. 
Uma unidade que possa prestar o primeiro combate a incêndios em Tenente Portela e 
atender a região é um projeto que vem se arrastando há um bom tempo já. Parece que 
agora poderá caminhar com um pouco mais de rapidez, pelo menos é o que se espera.

Foi inaugurada nes-
ta quinta-feira na sede 
da Escola da APAE de 
Tenente Portela uma 
piscina de hidromassa-
gem que foi construí-
da através do Projeto 
Promovendo Saúde 
e o Esporte em Meio 
Aquático com recursos 
da Fundação Banco do 
Brasil.

A piscina já foi uti-
lizada em uma aula inaugural com os alunos da escola e terá uma importante função 
nos trabalhos que são desenvolvidas pelos professores da APAE.

Piscina na 
APAE

Santo Bernardo
Nesta semana veio à tona uma série 

de informações a repeito de pessoas que 
teriam recebido bençãos após orar para 
o menino Bernardo Boldrini. Em seu tú-
mulo em Santa Maria há inclusive uma 
placa de graça alcançada deixada por um 
fiel. A igreja pede cautela em relação as 
notícias que estão surgindo.

Gasolina mais cara
Um novo aumento no preço da gaso-

lina pegou o país de surpresa. Na região 
o preço do combustível voltou a se apro-
ximar da casa dos R$ 5 reais. O aumen-
to foi na casa dos R$ 0,10 centavos por 
litro, mas em alguns estabelecimentos 
esse valor se aproximou de R$ 0,20.
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Pai, você partilhou com Deus a criação 
das nossas vidas, depois nos ensinou a vi-
ver, respeitar e dar amor aos nossos seme-
lhantes.

Obrigada, seu Modesto, por tudo o que o 
senhor fez por todos nós.

Em nossa memória ficará a lembrança 
de um homem bom, honesto, trabalhador 
e brincalhão, sempre fazendo suas piadas.

Passe o tempo que passar para sempre 
vamos recordar o pai maravilhoso e o ho-
mem exemplar que você foi.

A sua ausência ainda é muito difícil. 
Apesar de a dor aguda ter se transforma-
do aos poucos em uma tristeza mais cal-
ma e em saudade, ainda sentimos muito 
a sua falta, no entanto, nos apegamos as 
lembranças e aos bons momentos vividos 
para suportar a saudade. A única certeza 
que temos é que o nosso amor, o carinho e 
o respeito permanecerão para sempre.

Obrigada esposo, pai, avô, irmão, sogro, 
tio e amigo, Seu Modesto José Duarte.

Saudades da esposa Érica, filhos Daniel, 
Sandra, Silvane, Simone, Juliana e Gabriel. 
Das netas Caroline, Camila e Gabriela, da 
nora Flávia e dos genros: Douglas, Guilher-
me, Jefferson e Ricardo.

MENSAGEM : MODESTO JOSÉ DUARTE

Redentora: Administração 
Municipal realizou entrega de 

certificados dos cursos do Senar
A Administração Municipal 

realizou a entrega dos certifi-
cados para as pessoas que par-
ticiparam dos cursos do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) em 2018 e no 
primeiro semestre de 2019, no 
dia 22 de novembro, no Clube 
Nove de Julho.

Participaram da cerimônia 
a primeira dama Eliane Amaral 
Costa; o supervisor regional do 
Senar, Diego Coimbra; o se-
cretário executivo do Sindicato 
Rural de Campo Novo, Nilvo 
Hirschmann; o secretário Mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Iodai dos Santos; a 
secretária Municipal de Saú-
de, Carla Miranda; o secretário 
Municipal de Esporte, Turismo 
e Lazer, Wanderlan de Oliveira; 
a vereadora Dieike de Bona; 

Eliéser Machado, da Emater; e 
a coordenadora do Cras Sagra-
da Família, Carla Engler.

Os cursos aconteceram com 
a intermediação do Sindicato 
Rural de Campo Novo, em par-

Redentora: Exercício de 
Apresentação da Reserva será 

realizado de 9 a 16 de dezembro

No período de 9 a 16 de dezembro (de segunda a sexta-feira), 
quem serviu ao Exército nos últimos cinco anos deve atualizar seus 
dados junto às Forças Armadas. É o Exercício de Apresentação da 
Reserva (Exar). Para isso, deve comparecer à Junta de Serviço Mi-
litar, localizada na Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Redentora.

Caso o cidadão não faça a apresentação regular dentro do perío-
do do Exar, a mesma pode ser feita em qualquer época do ano num 
quartel das Forças Armadas, bastando estar de posse do seu docu-
mento de situação militar. Nestes casos, de apresentação depois do 
período normal, será cobrada uma multa prevista em legislação.

A atualização dos dados cadastrais deverá ser feita pela internet 
(www.exarnet.eb.mil.br)  nos 4 primeiros anos. No 5º ano, após ter 
servido, deverá comparecer à última organização militar em que 
serviu ou apresentar-se em qualquer quartel ou Junta de Serviço 
Militar mais próxima de sua nova residência

O recadastramento deverá ser feito por quem serviu o exército nos últimos 
cinco anos

ceria com o Gabinete da Pri-
meira Dama, Secretarias Mu-
nicipais de Assistência Social e 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Emater e Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais (STR).

Os certificados eram relacionados aos cursos realizados em 2018 e 2019

rd foco

Divulgação

Derrubadas vai realizar 
evento de ciclismo

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, jun-
tamente com a Administração Municipal de Derrubadas e Martelli 
Assessoria Esportiva convidam você para participar do “1º Desafio 
de Mountain Bike SMECD Salto Yucumã”, a ser realizado no dia 
15 de dezembro de 2019, com largada às 8h30 junto a Prefeitura 
Municipal de Derru-
badas, com percurso 
em estradas, trilhas, 
ruas e avenidas do 
município, com pre-
visão de término ao 
meio-dia.

Modalidades e 
distâncias:

Pró 50km
Turismo local 

20km
Turismo visitan-

te 20km
Estudantil 5km
As inscrições encontram-se abertas no site: www.ucrsm.com, 

será ofertado aos atletas de Derrubadas café da manhã e aos atletas 
visitantes alojamento e café da manhã, junto ao Ginásio Municipal 
Salto Grande. 

Todos os participantes receberão medalha de participação, os 
05 (cinco) primeiros colocados em cada categoria receberá troféu. 
Também terá camiseta alusiva ao evento aos 100 primeiros inscri-
tos visitantes e aos 50 primeiros inscritos residentes em Derruba-
das.

Você atleta derrubadense e da região venha participar do “1º 
Desafio de Mountain Bike SMECD Salto Yucumã”, dia 15 de de-
zembro!

Maiores informações e regulamento no site oficial da Prefeitu-
ra Municipal de Derrubadas, www.derrubadas-rs.com.br e no site: 
www.ucrsm.com

Uma promoção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Desporto, juntamente com a Administração Municipal de Derru-
badas.

07/12/1949

16/11/2019

A pedido

OUÇA
100,7 FM
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Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

GERAL

A  Grande Luta
Aquela foi a maior luta que ele fez. Era a luta contra a vida. 

Subiu no ringue com a mente carregada de sonhos e coração 
transbordando de esperanças. No outro lado estava a vida, um ad-
versário ardiloso que sorria para ele enquanto ele tentava aquecer 
para o confronto.

Talvez o certo fosse andar em volta do ringue para tentar en-
contrar-se com a melhor posição, mas a vida foi cruel e desde 
que a luta começou ela se encarregou de bater com força. Não foi 
uma, nem duas vezes, em que ele, quando menos esperava levava 
uma batida forte, bem no meio do rosto, que lhe obrigava a pro-
curar as cordas para se segurar.

Ele nunca pensou em desistir, muito pelo contrário, por longos 
e longos assaltos tudo que o que ele pensou era que poderia ven-
cer a vida apenas se esquivando de um golpe aqui e ali e aguar-
dando para que ela lhe indicasse o melhor caminho para a vitória.

Assim ele até conseguiu alguns avanços, mas quando ele me-
nos esperava a vida vinha e lhe dava um novo murro, e com o 
passar do tempo, mais fraco do que no início, agora quando ele 
era atingido ele caia.

A contagem foi aberta por inúmeras vezes, mas ele se assegu-
rando nas cordas voltava a ficar de pé, encarar a vida de frente e 
seguir lutando. Assim a vida seguia tomando terreno, lhe atacan-
do e marcando pontos.

Os golpes mais fortes que ele recebeu foram no coração e vie-
ram da forma que ele menos esperava. A vida se aproveitava de 
outras mãos para lhe atingir e ele aqui e ali, com o corpo já in-
clinado para a frente, buscava qualquer canto do ringue para se 
reestabelecer.

De tanto apanhar ele entendeu que precisava levantar os bra-
ços. Não era por maldade, nem por intenção de atacar de volta, 
mas, porque se fazia mais do que necessário que ele se defendesse 
e então ele fechou a guarda.

Quando se deu conta que a esquiva não era suficiente, eis que 
ele levantou e firmou a guarda. No início foi difícil, porque quan-
do ele se sentia seguro e confortável um novo golpe lhe atingiu 
em cheio.

Ele não pode dizer que aquele foi o golpe mais forte que ele 
sentiu, mas talvez tenha sido um dos mais significativos, porque 
ele veio de onde ele menos esperava, no momento em que ele 
menos esperava.

Mais uma vez ele foi o chão. O gosto do sangue lhe sufocava e 
a vontade de chorar, gritar e talvez desistir estava grudada na sua 
alma. Ele lentamente, ouvindo o juiz abrir contagem, levantou 
mais uma vez.

A diferença das outras vezes em que ele caiu e levantou é que 
agora ele decidiu que nada mais o iria derrubar. Ele mentalizou 
todas as coisas que fez errada até aqui e decidiu que não mais er-
raria e então fechou a guarda de maneira que isso não fosse mais 
possível. Ele não tem como afirmar se a vida não encontrará outra 
maneira de golpeá-lo, pois ela é ardilosa, mas ele está convicto 
da decisão de que não se deixará ser golpeado pelo mesmo golpe 
uma segunda vez. 

Por isso, e por mais nada ele decidiu mudar seu estilo de luta. 
Foi assim que ele encontrou uma maneira de se proteger e que ele 
de fato acredita que vai funcionar, o que por consequência, não 
lhe permitirá mudar agora, pois ele, mais do que antes, não está 
disposto a voltar atrás.

Há quem diga que ele pode voltar a ser como antes, ou que ele 
pode baixar a guarda que as coisas vão ser diferentes, e agora a 
vida lhe será mais protetora, mas ele bem no fundo, por mais que 
não duvide disso, tomou uma decisão e sabe que a maioria dos 
fracassos ocorrem quando seus mantras, mandamentos e convic-
ções são abalados. Por isso não abalá-lo-ás. 

A vida continua dançando em sua volta, com o mesmo sorriso 
sínico de antes. A diferença agora é que ele decidiu fechar a guar-
da, se brindar, e não abrir por nada e pela primeira vez ele está 
convicto que a melhor forma de vencer essa luta é andando para 
frente, ganhando o meio do ringue e ficando longe das cordas.

A eterna luta entre o homem e a vida. Será que um dia conhe-
ceremos um vencedor?

Levantamento promovido pela 
Brigada Militar indica redução da 
criminalidade na Região Celeiro

A Brigada Militar realizou 
levantamento comparativo so-
bre os principais crimes contra 
o patrimônio, sendo eles os cri-
mes de furto, furto qualificado e 
roubo, ocorridos nos vinte e um 
municípios da Região Celeiro, 
durante os primeiros dez meses 
dos anos de 2018 e 2019.

No período de 1º de janeiro 
a 30 de outubro de 2018 ocor-
reram 635 furtos simples, 349 
furtos qualificados e 98 roubos.

 Já no mesmo período deste 
ano os índices tiveram grande 
diminuição, sendo registrados 
420 furtos simples, 174 furtos 
qualificados e 58  roubos.

 Ao compararmos os mes-
mos períodos, no ano de 2019 

tivemos 215 furtos simples a 
menos, 175 furtos qualificados 
a menos e uma redução de 40 
ocorrências de roubo.

 Tal redução se deve ao in-
cremento nos recursos huma-
nos e materiais recebidos pelo 
Brigada Militar, bem como pelo 
trabalho integrado do sistema 
de segurança pública do Estado 
do Rio Grande do Sul.

clicportela.com.br

A Administração Municipal, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, proporciona opor-
tunidade para que a comunidade 
cuide do seu bem estar: o Grupo 
de Caminhada Bem Viver, que 
conta com 26 participantes.

Os participantes do Grupo 
realizam atividades de alonga-
mento, fortalecimento e cami-

nhada, orientadas pela fisiotera-
peuta Laís Hunhoff.

As atividades são realizadas 
todas as segundas, terças e sex-
tas-feiras pela manhã, com iní-
cio às 8h. Aceita-se novos parti-
cipantes. Para participar basta ir 
até a Academia da Saúde, com 
roupa confortável, tênis e garra-
fa de água. Não se esqueça de 
tomar café da manhã antes de ir.

Administração de Redentora 
proporciona caminhada orientada
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Diones Roberto Becker

Sicredi está entre as 150  Melhores Empresas 
para Trabalhar no Brasil

Pelo nono ano consecuti-
vo, o Sicredi foi classificado 
no ranking das ‘150 Melhores 
Empresas para Trabalhar’ no 
Brasil. A lista é resultado da 
pesquisa realizada pela revista 
Você S/A, da Editora Abril, em 
parceria com a Fundação Insti-
tuto Administração (FIA), com 
mais de 250 mil trabalhadores 
de cerca de 500 empresas e ins-
tituições, incluindo o Sicredi, 
nas cinco regiões do país.

As notas são utilizadas pelos 

organizadores do ranking para 
calcular dois indicadores: o Ín-
dice de Qualidade no Ambiente 
de Trabalho (IQAT), que é ba-
seado na visão dos colaborado-
res, no qual o Sicredi atingiu 
92,3, e o Índice de Qualidade 
na Gestão de Pessoas (IQGP), 
que é a avaliação feita pela pu-
blicação, em que a instituição 
financeira figura com 62,7. Os 
dois indicadores formam o Ín-
dice de Felicidade no Trabalho 
(IFT), onde o Sicredi atingiu a 
marca de 81,9.

Na classificação setorial de 

Serviços Financeiros, o Sicredi 
foi destaque, ocupando o 2º lu-
gar e tendo como pontos positi-
vos enfatizados a criação de um 
grupo de diversidade, a adoção 
de um assistente virtual, cha-
mado Hugo, para interpretação 
de libras, além de aulas da lin-
guagem para os funcionários.

Entre os indicadores usa-
dos para compor os índices, 
destacaram-se no IQAT ‘Em-
ployer Branding’, com nota 
98,0; ‘Sustentabilidade e Di-
versidade’, (97,3); ‘Estratégia 
e Objetivos’ (95,4); ‘Processos 

e Organização’, (94,8); ‘Comu-
nicação Interna’ (94,6) e ‘Parti-
cipação e Autonomia’ (92,9). Já 
nos índices relativos ao IQGP, 
os destaques foram ‘Processos 
e Organização’, que recebeu 
nota 92,3; ‘Estratégia e Obje-
tivos’, (84,8); ‘Participação e 
Autonomia’, (76,5); ‘Relações 
Interpessoais’, (74,5); ‘Comu-
nicação Interna’, (70,1); além 
de ‘Employer Branding’, que 
atingiu o índice 66,2.

Segundo Rodrigo Wege-
ner, superintendente da área de 
Gestão de Pessoas do Sicredi, 
o bom desempenho no ranking 
deste ano e de anos anteriores 
reflete a essência da institui-
ção. – As pessoas são o centro 
da nossa atuação e com os nos-
sos colaboradores, que também 
são associados, não poderia ser 
diferente. Por isso, buscamos 
atrair pessoas que se identifi-
quem com a causa do coopera-
tivismo e nos preocupamos em 
oferecer as melhores condições 
para que elas exerçam suas ati-

vidades – afirma o superinten-
dente.

Atualmente, o Sicredi tem 
mais de 28 mil colaboradores, 
que atuam em 112 cooperativas 
espalhadas por 22 estados e no 
Distrito Federal. Em 2017, a 
instituição deu início a um pro-
cesso de transformação no seu 
modelo de organização interna, 
adotando metodologias ágeis e 
proporcionando ainda mais au-
tonomia aos colaboradores.

O Sicredi é uma instituição 
financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de quatro milhões de 
associados, os quais exercem 
papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o 
Sicredi está em 22 estados* e 
no Distrito Federal, com mais 
de 1.800 agências, e oferece 
mais de 300 produtos e serviços 
financeiros.

Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências

Clic Portela/Sicredi
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Diocese pede “comunicação formal” para investigar 
curas e bênçãos ao orar para Bernardo

A Diocese de Frederico 
Westphalen já está atenta a no-
tícias de curas e outras bênçãos 
atribuídas a Bernardo Uglione 
Boldrini, assim como a de pe-
regrinações ao túmulo do meni-
no, em Santa Maria. A notícia 
foi publicada pelo Gaúcha ZH 
na internet e repercutiu nos blo-
gs e sites da nossa região.

O processo para o reconhe-
cimento por parte da Igreja é 
longo, mas pode começar assim 
que houver uma comunicação 
formal dos casos.

— Precisamos que os rela-
tos cheguem até nós. O bispo 
(de Frederico Westphalen, Dom 
Antonio Carlos Rossi Keller) 
fará uma notificação à Congre-
gação para as Causas dos San-
tos, no Vaticano, e poderá haver 
a autorização para que Bernar-
do seja considerado servo de 
Deus, com oração difundida 
em nome dele. Mas tudo com 
aprovação eclesiástica — ex-
plicou o cônego Carlos Alberto 
Pereira da Silva, chanceler do 
bispado da diocese de Frederi-
co Westphalen.

Conforme o cônego, há três 
requisitos para que uma pessoa 
se torne candidata ao reconhe-
cimento de santidade: fama de 
santidade, exercício das vir-

tudes cristãs em grau heroico 
e ausência de obstáculos insu-
peráveis contra a canonização. 
Uma análise inicial indica que 
Bernardo preencheria as três 
exigências.

— A fama de santidade se 
dá pela comprovação de que 
era uma pessoa de bem, que 
buscava fazer o bem, não fazia 

o mal. O exercício das virtudes 
cristãs em grau heroico é como 
suportar sofrimento com ale-
gria, e isso o Bernardo tinha. 
Estava sempre feliz, alto astral. 
Foi uma surpresa para mim sa-
ber depois o que ele sofria. E a 
ausência de obstáculos para a 
canonização também parece es-
tar ok — explicou o chanceler.

Superados esses requisitos, 
é então aberta uma investiga-
ção prévia por parte do bispo de 
Frederico Westphalen e é no-
meado um postulador na Santa 
Sé, no Vaticano, uma espécie 
de relator do procedimento. 
Ao final da apuração prévia, se 
tudo estiver a contento, o bispo 
declara um “nada consta” con-
tra a beatificação e então segue 
o processo de investigações e 
outros trâmites até um eventual 
reconhecimento dele como bea-
to ou santo.

— Importante destacar que 
a Santa Sé faz declarações de 
santo para o bem da Igreja e 
não para criar confusão na Igre-
ja. Então, não pode haver cul-
tos exagerados sem permissão, 
distribuição de orações. Isso 
pode prejudicar o processo. As 
pessoas não sabem disso, fazem 
com boa intenção, mas o páro-
co local pode dar todas as ins-
truções — ressalta  o cônego.

A história de Bernardo sus-
citou, desde o princípio, muita 
comoção na região. Filho de 
um médico cirurgião, respeita-
do na região, a morte do meni-
no escancarou a mais cruel das 
histórias.

Por tudo que foi apurado ao 
longo dos últimos cinco anos, 
desde sua morte em 04 de abril 

de 2014, concluiu-se que o 
menino foi maltratado, aban-
donado afetivamente e por fim 
teve sua morte consumada de 
maneira torpe e absolutamente 
cruel.

Leandro Boldrini, pai de 
Bernardo, foi preso, julgado 
e condenado junto com a ma-
drasta Graciele Uguline,  como 
mentores da morte do menino 
que na época tinha apenas 11 
anos.  Os irmãos Edelvânia e 
Evandro Wirganovicz, também 
foram presos e condenados pela 
morte.

A notícia ganhou repercus-
são nacional, e ares comocio-
nais e até de misticismo pelos 
moradores do noroeste gaúcho

O sofrimento do menino co-
moveu pessoas de todas as ida-
des e desde sua morte, o nome 
de Bernardo deixou de habitar 
o imaginário comum da região, 
para ocupar um degrau a mais.

Centenas de crianças nas-
cidas após 4 de abril de 2014 
passaram a receber o nome de 
Bernardo. Seu nome estampava 
as manchetes de jornais e sites, 
e as pessoas começaram a tra-
tar a criança como um símbolo, 
inicialmente de justiça e poste-
riormente de algo mais, fazen-
do orações e pedindo a proteção 
de Bernardo Boldrini.

A Igreja acompanha as manifestações de benção recebidas por pessoas que 
oraram para Bernardo

Vereador reforça a necessidade de 
combater o Aedes Aegypti na cidade 

de Coronel Bicaco

Recentemente, o Levanta-
mento Rápido de Índices de 
Infestação pelo Aedes Aegyp-
ti (LIRAa) apontou que, até o 
mês de setembro, 994 muni-
cípios brasileiros estavam em 
risco de surto de dengue, zika 
e chikungunya. Essas cidades 
apresentaram índices de infes-
tação predial maiores de 4%, 
taxa que é considerada alta pelo 
Ministério da Saúde.

A reportagem sobre o LI-
RAa, publicada na última edi-
ção do Jornal Província, foi 
um dos tópicos abordados pelo 
vereador Tito Lívio Najar Porto 
(MDB) em seu espaço no gran-
de expediente da sessão ordiná-
ria desta segunda-feira (25), no 
Poder Legislativo de Coronel 
Bicaco.

– Já mencionei há algumas 
semanas e agora estou refor-
çando que é indispensável lim-

par os quintais residenciais e 
terrenos baldios no perímetro 
urbano para evitar a prolifera-
ção do mosquito transmissor 
destas doenças – salientou o 
edil do MDB.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, até agosto de 2019, 
o Brasil registrou um aumen-

to de quase 600% no número 
de casos de dengue em todo o 
país, na comparação com o ano 
passado. Um salto de 180,2 mil 
para mais de 1,2 milhão de ca-
sos. Os registros de zika e chi-
kungunya também aumentaram 
em 37,5% e 15,3%, respectiva-
mente, no mesmo período.

Diones Roberto Becker

Tito Lívio reiterou a necessidade de limpar quintais residenciais e terrenos
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Vereador sugere uma 
enquete para trocar o 

nome da Praça Municipal 
de Coronel Bicaco

Em março deste ano, numa 
reunião com os vereadores, o 
Poder Executivo de Coronel 
Bicaco apresentou o projeto 
de revitalização da Praça João 
Goulart. O objetivo é moderni-
zar, embelezar e permitir maior 
funcionalidade ao espaço públi-
co situado de frente para a Ave-
nida Presidente Vargas.

Em sua manifestação no 
grande expediente na sessão 
ordinária desta segunda-feira 
(25), o vereador Itamar Sartori 

(PP) sugeriu que a Administra-
ção Municipal promova enque-
te para escolher um novo nome 
para a praça no centro da cida-
de.

– Sabemos quem foi João 
Goulart, mas esse nome não 
tem nenhuma ligação com a 
história local. Devemos home-
nagear alguém que ajudou no 
desenvolvimento do município. 
Pode ser um ex-político ou uma 
figura da sociedade civil – fri-
sou o edil.
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Região Celeiro: Municípios ameaçados de extinção têm 
IDHM entre médio e alto

No dia 05 de novembro, o Governo 
Federal entregou ao Congresso Nacional 
a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC do Pacto Federativo). O texto pre-
vê a extinção dos municípios brasileiros 
com menos de cinco mil habitantes e 
arrecadação própria inferior a 10% da 
receita total.

Caso a PEC seja aprovada por de-
putados e senadores, as localidades que 
não atenderem aos critérios estabele-
cidos acabarão incorporadas por muni-
cípios vizinhos. Conforme o secretário 
especial do Ministério da Fazenda, Wal-
dery Rodrigues, a medida poderá afetar 
aproximadamente 1.250 municipalida-
des do país.

Um levantamento recente da Federa-
ção das Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (FAMURS) revela 
que 226 cidades correm o risco de se-
rem extintas em virtude da PEC do Pac-

to Federativo. Deste 
montante, 13 estão 
situadas na Região 
Celeiro.

Segundo a FA-
MURS, 60% (136) 
das 226 localidades 
apresentam Índice 
de Desenvolvimento 
Humano Municipal 
(IDHM) considera-
do alto. Outros 39% 
(89) encontram-se 
no patamar médio e 
uma cidade não tem 
o IDHM atualizado. 
Para o Programa das 
Nações Unidas para 
o Desenvolvimento 
e o Atlas do Desen-
volvimento Humano 
no Brasil, os dados 
evidenciam que es-

ses municípios gaúchos possuem alto 
índice de qualidade de vida e de desen-
volvimento.

Na Região Celeiro, os seguintes entes 
atingem IDHM alto: Barra do Guarita, 
Bom Progresso, Campo Novo, Chiapet-
ta, Derrubadas, Humaitá, Miraguaí, Sede 
Nova e Vista Gaúcha. Com patamar mé-
dio aparecem: Braga, Esperança do Sul, 
Inhacorá e São Valério do Sul. De acor-
do com a estimativa populacional deste 
ano, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), somadas, essas 13 
municipalidades têm 42.912 moradores.

Para a FAMURS, o IDHM médio e 
alto representa que os municípios pe-
quenos gerenciam com eficiência suas 
receitas, garantindo às comunidades in-
vestimentos nas áreas básicas, serviços 
bem prestados e uma qualidade de vida 
que certamente não seria possível se de-
pendessem da destinação de verbas de 

municípios maiores.
O que é o IDHM?
O Brasil foi um dos países pioneiros 

ao adaptar e calcular o Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) para to-
dos os municípios, criando o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), em 1998.

O IDHM ajusta o IDH para a realida-
de das cidades e regiões metropolitanas, 
e reflete as especificidades e desafios re-
gionais no alcance do desenvolvimento 
humano no país.

Para aferir o nível de desenvolvi-
mento humano das unidades federativas, 
municípios, regiões metropolitanas e 
Unidades de Desenvolvimento Humano 
(UDH), as dimensões são as mesmas do 
IDH Global (saúde, educação e renda), 
mas alguns dos indicadores usados são 
diferentes. O IDHM também varia entre 
0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo).

Miraguaí é um dos municípios ameaçados pela PEC e está entre aqueles que possuem IDHM 
alto na Região Celeiro
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Por Diones Roberto Becker

Unidade de produção de leitões começa a operar em Vista Gaúcha
Na quinta-feira, dia 21 de novem-

bro, entrou em operação em Bom  Plano 
Vista Gaúcha a Unidade Produtora de 
Leitões. O investimento particular, tem 
o apoio e aporte da administração muni-
cipal e confere como uma grande opção 
para a geração de renda e empregos para 
o município. 

As primeiras matrizes já estão ocu-
pando os alojamentos destinados para 
isso e  darão início a produção de leitões. 
Foram lotados alguns dos pavilhões 
concluídos existentes na Unidade. Este 
investimento abre portas para o merca-
do de trabalho, sendo que muitas vagas 
estarão sendo oferecidas para os muníci-
pes interessados.

Segundo a EMATER a suinocultura 
ainda é uma atividade de grande impor-
tância tanto como alternativa alimentar 
do agricultor quanto econômica para o 
Rio Grande do Sul, no entanto de lá para 
cá a atividade sofreu grandes mudanças. 

A relação dos produtores com a indústria 
ficou mais estreita. Com isso o sistema 
de elaboração de rações, o fornecimen-
to de material genético e a orientação 
técnica de grande número de produtores 
passou a ser conduzida pela indústria 
compradora dos animais.

A produção do estado está pratica-
mente estabilizada nestes últimos anos, 
no entanto os produtores continuam 
construindo granjas tanto de produção 
de leitões como de terminação de suí-
nos. As granjas que estão sendo constru-
ídas são geralmente maiores e agregam 
novas tecnologias tanto ambientais e de 
construção quanto de manejo, alimenta-
ção e sanidade dos animais. Grande nú-
mero delas estão adotando a alimentação 
automatizada em virtude da escassez e 
do custo da mão-de-obra. 

A unidade instalada em Vista Gaúcha 
é de altíssima tecnologia e agrega valor 
para a já pujante agricultura local. A Unidade já está em oepração no Distrito de Bom Plano Vista Gaúcha
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Vereadores do Tenente Portela 
apresentam moção de apoio aos 

professores do estado

Os vereadores de Tenente 
Portela aprovaram a apresen-
tação de uma moção aos depu-
tados e ao governo do estado 
contra a proposta apresentada 
por Eduardo Leite que modifica 
o plano de carreira dos servido-
res estaduais e tem como prin-
ciapais atingidos os professo-
res. A moção também é contra 
o parcelamento dos salários dos 
servidores.

Nesta semana a vereado-
ra presidente do Legislátivo 
de Tenente Portela, Rosangêla 
Fornari cumpriu agenda na ca-
pital do estado onde entregou o 
documento nos gabinentes de 
todos os deputados estaduais, 
que serão reponsáveis por vol-
tar a matéria.

Ela ainda esteve na Screta-
ria Estadual de Educação onde 
foi recebida por Marli Rodri-
gues, que é assessora da secre-
tária adjunta de educação Ivâna 
Gênero Flores.

Rosangêla ainda visitou lí-
deres de seu partido, MDB, e 
realizou a entraga da moção 
para o presidente estadual da 
sigla Alceu Moreira, que foi 
represnetado pelo assessor chi-
quinho e para a presidente do 
MDB Mulher, Pátricia Alba.

Rosangêla disse acreditar qe 
a proposta não vai prosperar na 
Assembléia Legislátiva e para 
justificar esse seu pensamento 
usa a informação confirmada 
pela bancada do MDB, que faz 
parte da base de Eduardo Leite, 
que divulgou nota informando 
que o partido fechou questão e 
vai votar contra a proposta do 
Governador.

Rosangêla ressaltou que os 
vereadores de Tenente Portela 

são solidários com a causa dos 
professores e estão articulando 
junto aos seus deputados para 
que a proposta não passe na As-
sembléia. 

Ela ainda afirmou que parti-
cularmente entende a situação 
grave por qual passa o estado 
do Rio Grande do Sul, mas que 
a alternativa não está em atacar 
diretamente uma classe que já 
enfrenta tantas dificuldades, 
como os professores.

Segundo publicação de Gaú-
cha ZH de insatisfação entre 
professores, o projeto do gover-
no Eduardo Leite que revisa o 
plano de carreira do magistério 
prevê a possibilidade de avalia-
ção por desempenho – inclu-
sive com base em índices que 
medem a qualidade do ensino. 
A medida aparece em pelo me-
nos dois pontos do texto: como 
condição para aprovação de 
docentes em estágio probatório 
e como item a ser considerado 
para promoções.

Datada de 1974, a lei que 
define as atuais regras da ca-
tegoria diz que a ascensão por 
merecimento “é a demonstra-
ção, por parte do professor ou 
especialista de educação, do fiel 
cumprimento de seus deveres e 
da eficiência no exercício do 
cargo”. Não está especificado o 
que se entende por “eficiência”. 
Ainda conforme o texto em vi-
gor, cabe ao docente “contínua 
atualização e aperfeiçoamento 
para o desempenho de suas ati-
vidades, avaliados mediante um 
conjunto de dados objetivos”. 
Tais dados não são detalhados.

Disposto a tornar mais ri-
goroso o processo, o governo 

Leite vai além. De acordo com 
o projeto protocolado na última 
quarta-feira no Legislativo, “a 
avaliação de desempenho para 
fins de promoção por mereci-
mento aferirá o rendimento e o 
desenvolvimento profissional”, 
levando em conta 11 itens. 

Entre eles, estão índices de 
qualidade da educação básica 
(que avaliam o ensino) e nú-
meros de reprovação, evasão e 
distorção idade-série da escola 
onde o docente atua. Também 
entram na lista quesitos como 
participação na definição da 
proposta pedagógica, assidui-
dade, elaboração e cumpri-
mento do plano de trabalho e 
apresentação e execução de 
“propostas progressivas de ino-
vações educacionais”.

No caso do estágio probató-
rio, que passará a ter duração de 
três anos (e não mais de dois), 
o item “produtividade” passará 
a ser um dos pontos analisados, 
se o projeto for aprovado. Se-
gundo a proposta, o profissional 
“será submetido à avaliação de 
desempenho para fins de aqui-
sição de estabilidade, por meio 
de comissão instituída para essa 
finalidade (...), assegurada a 
ampla defesa”.

Em administrações anterio-
res, em especial na gestão de 
Yeda Crusius, do mesmo parti-
do de Leite (PSDB), o tema da 
meritocracia desencadeou em-
bates homéricos entre a então 
secretária da Educação, Mariza 
Abreu, e a direção do Cpers-
-Sindicato – Mariza chegou a 
propor o pagamento de 14º sa-
lário para aqueles que atingis-
sem metas. A ideia nunca saiu 
do papel.

Rosangêla entregou a moção na secretaria estadual de educação, gabinetes de debutados e para o MDB

D
ivulgação

APAE de Tenente Portela 
inaugura piscina de 

hidroterapia

Aconteceu na tarde da quinta-feira, 28, a cerimônia de inau-
guração do espaço com piscina de hidroterapia, junto à Escola de 
Educação Especial Recanto da Alegria, a APAE de Tenente Por-
tela. Obra esta, construída através do convênio com a Fundação 
Banco do Brasil que, aconteceu por meio da chamada interna do 
Programa Voluntariado da Fundação, no ano 2018, através do vo-
luntário Valdomiro Antonio Maieski gerente geral da agência Te-
nente Portela. As informações são da Ascom de Tenente Portela.

O projeto foi encaminhado em 2018, com o empenho dos pro-
fissionais respon-
sáveis juntamente 
com a engenheira 
Márcia, que foi a 
responsável técnica 
da obra civil, e o 
projeto passou pela 
aprovação nas duas 
etapas.

O principal ob-
jetivo era a constru-
ção de uma piscina 
aquecida para aten-
dimento dos alu-
nos/usuários, com 
o intuito de promover a saúde e o esporte em meio aquático, am-
pliando o programa terapêutico ofertado pela APAE, possibilitan-
do melhorias no atendimento de 110 pessoas com deficiência e em 
situação de vulnerabilidade social. Também, investir em melhorias 
no atendimento significa contribuir para a defesa e garantia de di-
reitos da pessoa com deficiência, promovendo a sua autonomia, 
inclusão social e melhoria da qualidade de vida em consonância 
com a política de atendimento e a legislação brasileira no que diz 
respeito à pessoa com deficiência.

As atividades em meio aquático contribuirão para a diminuição 
da rigidez da articulação, o alívio da dor e espasmo muscular, a 
manutenção e aumento da amplitude de movimento, a reeducação 
dos músculos paralisados, a melhora do equilíbrio e coordenação, 
o estímulo da propriocepção, a melhora no controle de tronco, o 
fortalecimento muscular e a reeducação da marcha. O acesso à pis-
cina aquecida também oportunizará aos alunos melhor desempe-
nho nas Olimpíadas Especiais.

O Prefeito Carboni destacou o trabalho da APAE na comuni-
dade local e regional, reforçando a importância da mobilização de 
todos para que o local tenha ainda mais condições de atender seus 
alunos, “nós buscamos sempre auxiliar a APAE no que for possí-
vel, sabemos o seu papel na formação e educação de seus alunos, e 
ações como esta só veem a valorizar ainda mais todos que aqui se 
envolvem, sejam alunos, professores, servidores, pais, diretoria e 
a comunidade. Parabéns a APAE de Tenente Portela por mais esta 
conquista”, destacou o Prefeito.
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A construção da piscina ocorreu por meio de recursos do Banco do Brasil
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão 
Ordinária, realizada no dia 25 de novembro de 2019, com 
as seguintes presenças: Vereadora Presidente ROSÂN-
GELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO 
FUCK/PT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB, CRISTIANE FEYTH/PRO-
GRESSISTA, NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT e DERLI DA SILVA/PSDB. Ha-
vendo 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 deter-
minou a leitura das correspondências recebidas pela Casa.

Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposi-
ções dos senhores Vereadores:

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
Requereu que seja encaminhada correspondência a C.E.R. Miraguaí, parabeni-

zando pela conquista do campeonato na categoria sub 15 e demais categorias que 
participaram da competição. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Eles-
sandro Tiago Fuck, Odilo Gabriel, Itomar Ortolan, João Antônio Gheller.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeiro Munici-

pal para que sejam realizados reparos necessários na estrada que dá acesso a 
propriedade do agricultor Almiro Reichemback, na localidade de Daltro Filho. Esta 
proposição foi subscrita pelo vereador Natanael Diniz de Campos.

Dos Vereadores João Antônio Gheller, Elessandro Tiago Fuck, Itomar Ortolan, 
Odilo Gabriel, Natanel Diniz de Campos, Rosângela Fornari:

Requereram à Presidência da Casa, diante a necessidade de alteração do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Vereadores a formação da Comissão Espe-
cial Provisória com a finalidade de realizar a referida alteração, conforme previsão 
expressa do art.58, inciso II da Resolução nº236/2018 do (Regimento Interno).

Em seguida a Sessão foi suspensa para prestar homenagem ao ex servidor Ce-
lestino Antes.  Após a homenagem a Presidência reabriu os trabalhos e passou a 
Ordem do Dia.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 068/2019: Autoriza o Poder Executivo Mu-

nicipal conceder auxílio financeiro à Associação Hospitalar Beneficente Santo An-
tônio de Tenente Portela/RS e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº069/2019: Autoriza o Poder Executivo con-
ceder desconto para pagamento do IPTU do exercício de 2020 e dá outras provi-
dências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº070/2019: Autoriza cessão de uso de equi-
pamentos ao grupo de apoiadores da Brigada Militares de Tenente Portela (GABM) 
e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº071/2019: Declara situação de caráter ex-
cepcional previsto no art.37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária para 
atendimento de agente comunitário de saúde e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº072/2019: Autoriza o Poder Executivo Muni-
cipal a proceder na contratação emergencial de profissionais para atuarem na rede 
de ensino municipal.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº073/2019: Declara situação de caráter ex-
cepcional previsto no art.37,IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária para 
cargo profissionais para atuarem na rede de ensino municipal e dá outras provi-
dências.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a 
presença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 25 de novembro de 
2019. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter 
mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS
Contrato nº 134/2019. Pregão Presencial 34/2019. Con-

tratado: Lpsul Equipamentos de Iluminação Ltda. CNPJ nº 
21.617.265/0001-03. Objeto: Aquisição de materiais elétricos 
para manutenção da Iluminação Pública, conforme Contrato de 
Financiamento nº 0530880-75 Programa Finisa – Finan. Infra e 
San. Ambiental, firmado entre o Município de Derrubadas e a 
Caixa Econômica Federal. Valor: R$ 177.944,00 (cento e seten-
ta e sete mil e novecentos e quarenta e quatro reais). Vigência: 
25/11/2019 a 24/03/2020. Assinatura do Contrato: 25/11/2019.

Contrato nº 135/2019. Pregão Presencial 34/2019. Contrata-
do: Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Eireli. CNPJ 
nº 00.226.324/0001-42. Objeto: Aquisição de materiais elétricos 
para manutenção da Iluminação Pública, conforme Contrato de 
Financiamento nº 0530880-75 Programa Finisa – Finan. Infra e 
San. Ambiental, firmado entre o Município de Derrubadas e a Cai-
xa Econômica Federal. Valor: R$ 10.788,54 (dez mil e setecentos 
e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Vigência: 
25/11/2019 a 24/03/2020. Assinatura do Contrato: 25/11/2019.

Contrato nº 136/2019. Pregão Presencial 34/2019. Contratado: 
Antunes Comercial Ltda. CNPJ nº 94.978.236/0001-40. Objeto: 
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação 
Pública, conforme Contrato de Financiamento nº 0530880-75 
Programa Finisa – Finan. Infra e San. Ambiental, firmado entre 
o Município de Derrubadas e a Caixa Econômica Federal. Va-
lor: R$ 3.413,00 (três mil e quatrocentos e treze reais). Vigência: 
25/11/2019 a 24/03/2020. Assinatura do Contrato: 25/11/2019.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2019. Pregão 
Presencial 09/2019. Contratado: Bellenzier Pneus Ltda. CNPJ nº 
73.730.129/0001-29. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco 
por cento) ao valor total originário de cada item, referente ao adi-
tamento de quantitativo para o atendimento das necessidades do 
Contratante. Valor: R$ 35.886,00 (trinta e cinco mil e oitocentos 
e oitenta e seis reais). Assinatura do Contrato: 25/11/2019.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homolo-
gou a licitação modalidade Pregão Presencial nº 35/2019. Objeto: 
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação 
Pública, conforme Contrato de Financiamento nº 0530880-75 
Programa Finisa – Finan. Infra e San. Ambiental. Empresa(s) 
vencedora(s): Antunes Comercial Ltda, Eletrica Luz Comercial 
de Materiais Elétricos e LPSul Equipamentos de Iluminação 
Ltda. Derrubadas/RS, 22 de novembro de 2019.

Dispensa de Licitação nº 52/2019. Objeto: Aquisição de se-
mentes de milho para desenvolvimento do Programa Troca-troca 
de Sementes e Insumos Safrinha 2019/2020, Secretaria Muni-
cipal da Agricultura, em conformidade com a Lei Municipal nº 
1.364/2019. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 
24, inc. II. Contratado(a): Helix Sementes e Mudas Ltda. CNPJ 
04.365.017/0011-75. Valor: R$ 9.280,00 (nove mil e duzentos 
e oitenta reais). Limagrain Brasil S.A. CNPJ 12.770.092/0002-
70. Valor: R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais). Valor Total: R$ 
16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais). Derrubadas/RS, 22 de 
novembro de 2019.

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, apre-
sentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.

O cidadão DANIEL MACIEL DE SOUZA nascido em GAUÍBA/
RS aos 30 de Maio de 1999.  Filho de Lauro Divino Machado de Souza 
e de Roselaine Bitencourt Maciel da Silva. E dona SIMONE VARGAS 
MUNIS nascida em SAPIRANGA/RS aos 26 de Novembro de 1986. 
Filha de Samoel Vargas Munis e de Zenair de Fatima Munis. Se alguém 
de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 20/12/2019.
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  25 de 

novembro de 2019.                                                    
Claudineia Holland

   Escrevente Autorizado

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 25/11/2019.
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Prefeitos gaúchos debatem a PEC 
do novo Pacto Federativo

Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC), que prevê a 
extinção dos municípios com 
menos de cinco mil habitantes 
e arrecadação própria inferior a 
10% da receita total, foi o prin-
cipal tema debatido na Mobi-
lização Municipalista 2019. O 
evento da Federação das Asso-
ciações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (FAMURS) e 
da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) foi realiza-
do na segunda (25) e terça-feira 
(26), em Porto Alegre.

Vestindo camisetas brancas 
com a frase ‘Mais distribuição 
de renda. Não a extinção dos 
municípios’, aproximadamente 
300 gestores públicos do Rio 
Grande do Sul participaram do 
evento no Hotel Plaza São Ra-
fael.

Na abertura da programa-
ção, o presidente da FAMURS 
e prefeito de Palmeira das Mis-
sões, Eduardo Freire, lembrou 
que, há mais de 20 anos, a pauta 
central do municipalismo tem 
sido a luta por um Pacto Fe-
derativo justo e que contemple 
os anseios das comunidades. – 
Quando temos a esperança de 
ver a situação melhorando, de o 
governo firmar o compromisso 
com um novo Pacto Federativo, 
nós somos surpreendidos por 
este projeto que surgiu de cima 
para baixo, e que não foi discu-
tido na base do municipalismo 
– lamentou o dirigente.

A respeito da PEC, Eduardo 
Freire enfatizou que o projeto é 
uma verdadeira covardia com 
as comunidades. Ele também 
alertou que os índices utiliza-

dos pelo Governo Federal não 
medem a realidade socioeconô-
mica desses municípios, além 
de levarem a população a crer 
que os pequenos municípios 
causam prejuízos financeiros e 
são sustentados pelos grandes 
centros.

O presidente da CNM, 
Glademir Aroldi, também se 
manifestou em relação a PEC 
nº 188/2019. Segundo ele, a 
Confederação tem realizado 
um estudo e no próximo dia 03 
haverá uma Mobilização Muni-
cipalista contra a extinção dos 
municípios, no Senado Federal, 
em Brasília.

Para Glademir Aroldi, a ex-
tinção dos municípios não deve 
acontecer, mas é preciso que 
todos os gestores municipais 
fiquem mobilizados. – Temos 
que ter estudos prontos, para 
mostrar a realidade de cada mu-
nicípio, provando para o Go-
verno Federal e para o Congres-
so Nacional que é importante a 
manutenção desses municípios 
para a população brasileira. 
Não dá para pegar um ou outro 
critério e sair vendendo uma 
ideia para o Brasil de que extin-
guindo 1.252 municípios você 
vai resolver o problema político 
e fiscal do país. Isso não é ver-
dade, isso é um equívoco e não 
dá para concordar com isso, 
pois 82% dos municípios do 
Brasil não arrecadam mais do 
que 10% do que eles chamam, 
equivocadamente, de receita 
própria. São 4.565 municípios 
brasileiros que não arrecadam 
os 10%, inclusive uma capital. 
Isso não é problema de gestão, 

é um problema constitucional – 
assegura o presidente da CNM.

Um estudo da FAMURS 
mostra que, caso a PEC seja 
aprovada por deputados e sena-
dores, 226 municípios do Rio 
Grande do Sul poderão ser ex-
tintos. Deste montante, 13 es-
tão situados na Região Celeiro: 
Barra do Guarita, Bom Progres-
so, Braga, Campo Novo, Chia-
petta, Derrubadas, Esperança 
do Sul, Humaitá, Inhacorá, 
Miraguaí, São Valério do Sul, 
Sede Nova e Vista Gaúcha.

Vários gestores públicos da 
Região Celeiro participaram do 
evento da FAMURS e da CNM 
que teve como slogan: ‘A força 
dos prefeitos gaúchos’. Inclu-
sive, o chefe do Executivo de 
Tenente Portela, Clairton Car-
boni, foi um dos coordenadores 
do painel sobre os atrasos nos 
repasses para saúde; investi-
mento municipal versus estadu-
al; hospitais de pequeno porte; 
referências hospitalares; judi-
cialização da saúde; IPE Saúde 
e parto humanizado.

Demandas municipais:

Além dos debates em torno 
da PEC do novo Pacto Federati-
vo, a Mobilização Municipalis-
ta 2019 ainda abriu espaço para 
a apresentação de demandas 
dos municípios, como, recursos 
para a área da saúde; acessos 
asfálticos; hidrovias; situação 
das famílias que vivem as mar-
gens das faixas de domínio das 
ferrovias e segurança pública.

Gestores municipais da Região Celeiro que estiveram no evento promovido pela FAMURS e CNM em Porto Alegre
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Tibica, funcionário mais 
antiga ca Câmara de 

Tenente Portela, se aposenta

A vida é feita de ciclos, enquanto alguns iniciam sua caminhada 
outros encerram suas atividades, após uma longa jornada de traba-
lho. Assim pode ser resumida a aposentadoria do funcionário mais 
longevo da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela. 

Foi efetivada a aposentadoria, nesta semana, do senhor Celesti-
no Antes, ou Tibica, como é mais carinhosamente conhecido.

Nascido no ano de 1944 chegou a Tenente Portela em 1965, 
para ficar apenas uma temporada, em virtude de ter sido contratado 
pelo CER Miraguai, para a disputa dos campeonatos estaduais, no 
entanto, o destino havia lhe reservado gratas oportunidades na ci-
dade Princesa Nativa da Região Celeiro.

Concursado como Fiscal Tributário, desde o ano de 1976, exer-
ceu sua atividade por vários setores da Prefeitura Municipal, inclu-
sive se candidatando ao cargo de vereador em uma oportunidade.

Sempre muito envolvido com o esporte chegou a ser Presidente 
do CMD pelo período de 10 anos, no entanto, o setor em que mais 
prevaleceu foi o trabalho de Secretário Executivo da Câmara de 
Vereadores qual se estendeu por 43 anos. 

Agora com a aposentadoria, Tibica, busca aproveitar mais tem-
po com sua família e desfrutar os gozos que a vida lhe proporcio-
nará daqui pra frente.

Tibica recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores nesta semana

Está sendo montado um projeto na cidade de Derrubadas, para 
fomentar o futebol feminino na região. Intitulado como Centro Re-
gional de Formação Feminina, o programa terá a coordenação de 
Ildo Scapine, terá como prioridade a criação de oportunidade para 
formação de atletas e a disputa de vários campeonatos estaduais e 
nacionais, bem como encaminhamento destas atletas para outros 
clubes.

O projeto terá os treinamentos comandados pela atleta Môni-
ca Bohm, qual chegou a integrar o elenco da Seleção Brasileira 
Feminina, no ano de 2012. A preparação física ficará a cargo do 
profissional Magnus Galdini e o treinamento das goleiras a cargo 
de Andrei Bohm.

O lançamento oficial está programado para o dia 14 de dezem-
bro, onde já está programado o primeiro “peneirão” e treinamento. 
Ao todo 52 atletas, entre 12 à 25 anos, serão selecionadas para in-
tegrar o projeto. Uma das exigências será de que as atletas estejam 
estudando.

Os treinamentos serão realizados em campos nas cidades de 
Derrubadas, Tenente Portela e outros locais, com o intuito de adap-
tação.

Para o mês de maio de 2020, se tem a expectativa de partici-
pação em um campeonato no Pantanal. A coordenação do projeto 
prospecta participar do Campeonato Gaúcho de Futebol feminino 
no ano de 2121. 

Projeto futebol feminino 
em Tenente Portela

Jonas Martins
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

“Me perguntaste de onde é que eu sou, não tem 
problema vou te responder. Eu sou filho do Rio Gran-
de você pode ver. O senhor sabe que eu sou gaúcho, 
eu sou gaúcho não me leva a mal...”

    Sou cria desta querência, nasci aos 24 de março 
de 1962, filho de Edvino Krabbe e Irma Schäfer Kra-
bbe, casei em 24 de agosto de 1985 com Sonia de 
Fatima da Silva Krabbe, sou pai de dois filhos, Daniel 
da Silva Krabbe e Daniane da Silva Krabbe.   

   Desde os tempos de guri, andava pelos arre-
dores do CTG Sentinela da Fronteira assistindo nos 
sábados à tarde, os ensaios da Invernada Artística. 

    Com o passar do tempo comecei a frequentar o 
CTG quando o já então falecido Marcolino Gonçalves 
Martins me fez o convite para tornar-me sócio da en-
tidade, nos idos anos de 80, quando a entidade tinha 
apenas o tablado da pista de danças, o restante era 
de chão batido com as mesas fixas em cepos crava-
dos no chão. Não havia cadeiras, apenas banquinhos 
para sentar, mas pouco, porque quem vai em fandan-
go é para dançar.

    Minha primeira bombacha comprei do Bugio Lima 
que fazia parte da Invernada, a partir daí comecei a 
dançar nos fandangos, a participar das Patronagens 
como Patrão da Campeira, Diretor Artístico, Agrega-
do das Pilchas, Capataz, Conselho de Vaqueanos e 
Patrão.

    Criei meus filhos frequentando a Entidade, dan-
çando na Invernada, participando de Cavalgadas e 
Rodeios. Não há lugar melhor para levar os filhos, 
pois é num CTG que se aprende os verdadeiros valo-
res, o amor pelo Rio Grande, o respeito, a humildade 
e a hospitalidade que o gaúcho tem. Marca muito as 
amizades que se faz pelo Rio Grande afora através 
do Tradicionalismo, sem contar o conhecimento que 
se adquire convivendo neste meio. Não me arrependo 
de ter dado aos meus filhos a oportunidade de terem 
sido gaúchos de alma e coração, de terem aprendido 
valores morais, e de levar consigo a oportunidade de 
fazer a diferença em um mundo tão cruel e desuma-
no.

    Não posso deixar de citar dois fatos que jamais 
sairá da minha mente, que foi a Encenação do Com-
bate onde tombou o Tenente Mário Portela Fagundes 
e o Acendimento da Chama Crioula do Estado, pelo 
Tradicionalista que tenho a maior admiração e respei-
to, Sr. Oraci Gomes dos Santos.

    E, para finalizar digo que, não basta usar uma 
bombacha, é preciso que todo o gaúcho saiba um 
pouco da história do Rio Grande, para saber honrar 
nosso chão e respeitar as cores da nossa Bandeira.

    “Foi nessa terra que nasci, sobre esse chão me 
criei desde guri, tenho orgulho e amor pela tradição, 
para ser feliz não precisa ter luxo, para quem não 
sabe de onde eu venho? Prazer, eu sou Gaúcho”.

    Este relato é apenas um pouco da minha histó-
ria dentro do Tradicionalismo, sou Rubem Krabbe, o 
Rubinho.

    E nesta sexta-feira dia 29, acontece um baita 
Fandango no CTG Sentinela da Fronteira, com ani-
mação nada menos que “Os Bertussi”. Então gau-
chada, vamos prestigiar mais este evento. Vai ser de 
gasta a sola da bota. 

Até a próxima.

Os Filhos da Terra 
contam seu Pago!

Reunião debate a instalação de 
Corpo de Bombeiros em 

Tenente Portela

A operacionalização para o 
funcionamento de uma unidade 
do Corpo de Bombeiros para 
atender Tenente Portela e os de-
mais municípios da microrre-
gião. Essa foi a pauta principal 
da reunião realizada na última 
sexta-feira (22), na Prefeitura 
de Tenente Portela.

O assunto foi debatido en-
tre representantes do Corpo de 
Bombeiros Militares (CBM) 
do Rio Grande do Sul e os 
prefeitos, Clairton Carboni, de 
Tenente Portela; Rodrigo Loca-

telli Tisott, de Barra do Guarita; 
Alair Cemin, de Derrubadas; 
Ivonir Botton, de Miraguaí; e 
Celso José Dal Cero, de Vista 
Gaúcha.

Na oportunidade, os chefes 
de Poder Executivo apresenta-
ram também as condições que 
cada municipalidade disponibi-
liza para o andamento das trata-
tivas em torno da instalação do 
CBM em Tenente Portela.

O prefeito Clairton Carbo-
ni considerou a reunião muito 
importante para a continuida-
de do processo. – A presença 
de comandantes do Corpo de 

Bombeiros no encontro contri-
buiu para sanar dúvidas e tra-
zer novas informações quanto 
ao andamento da implantação 
de uma corporação aqui na mi-
crorregião – ressaltou o manda-
tário portelense.

Em maio deste ano, os cinco 
gestores firmaram parceria para 
a aquisição de um caminhão 
equipado para o trabalho de 
combate a incêndios. De acor-
do com a assessoria de comuni-
cação da Prefeitura de Tenente 
Portela, a entrega do veículo 
é aguardada para os primeiros 
meses do próximo ano.

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito de Tenente Portela

Por Diones Roberto Becker

Orçamento estadual para 2020 prevê 
déficit de R$ 5,2 bilhões

Com 38 votos favoráveis, a 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul (AL/RS) apro-
vou o Projeto de Lei do Orça-
mento Anual (LOA) de 2020, 
em sessão na tarde desta terça-
-feira (26). Dez deputados vota-
ram contra a proposta.

O texto final estima despe-
sas de R$ 66,4 bilhões ao longo 
do próximo ano e restabelece 
o limite zero na expansão dos 
gastos com recursos do Tesouro 
do Estado para 2020. O Palá-
cio Piratini prevê receita de R$ 
61,2 bilhões, o que representa 
um déficit de R$ 5,2 bilhões em 
relação às despesas estimadas.

Por conta da crise fiscal, o 
Governo do Rio Grande do Sul 
propôs ainda, através da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), a necessidade de man-
ter os gastos no mesmo patamar 
de 2019, iniciativa que chegou 
a ser alvo de contestação judi-
cial.

A proposta orçamentária 
compreende a previsão das re-
ceitas e a fixação das despesas 
de todos os poderes e órgãos 
da administração direta, autar-
quias e fundações, bem como 
define o custeio e investimento 
das empresas estatais gaúchas.

Sem considerar cerca de R$ 
16,3 bilhões de movimentações 
intraorçamentárias (transferên-
cias destinadas, em especial, 
ao financiamento da previdên-
cia pública e do plano de saú-
de dos servidores), o total dos 
gastos será de R$ 50,1 bilhões, 
mantendo no mesmo patamar a 

diferença diante da arrecadação 
prevista de R$ 44,9 bilhões.

A partir de 2020, as trans-
ferências aos municípios (R$ 
11 bilhões correspondentes às 
cotas de ICMS e IPVA) serão 
deduzidas diretamente das re-
ceitas. Houve ainda a aprova-
ção para destinar R$ 32 milhões 
através de prioridades definidas 
por meio de emendas parlamen-
tares e de outros R$ 23 milhões 
que irão aportar mais recursos 
para o processo da Consulta 
Popular e políticas de combate 
à violência contra as mulheres. 
O texto com as emendas teve o 
aval da Comissão de Finanças, 
Planejamento, Fiscalização e 
Controle da Assembleia Legis-
lativa, há duas semanas, quan-
do aprovou o parecer do depu-
tado Mateus Wesp.

Clic Portela.com.br

A
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/Tenente Portela
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O exercício físico, que comprovadamente leva à me-
lhoria da qualidade de vida de seus praticantes, também é 
um importante aliado na reabilitação da pacientes portado-
res de cardiopatias, doenças pulmonares ou metabólicas. 
A prática dessas atividades, feita de maneira planejada, 
com a orientação de profissionais especializados e levan-
do em conta as condições e limitação de cada um, possi-
bilita combater com eficácia os principais fatores de risco 
cardiovascular. Entre outros benefícios, reduz a pressão 
arterial, modula o sistema nervoso autônomo, aprimora o 
condicionamento aeróbico, reduz a massa gorda e os ní-
veis de glicemia (açúcar sanguíneo).

Os pacientes que participam de Programas de Rea-
bilitação Cardiopulmonar e Metabólica, tem melhoria da 
qualidade de vida e das condições de trabalho em função 
da realização de um programa desenvolvido levando em 
conta as características e necessidades individuais. Mui-
tos pacientes que passaram por cirurgias cardíacas fazem 
treinos regulares de corrida e, quando necessário, essa 
atividade é feita em companhia de um profissional.

O exercício tem um papel muito importante para a pro-
moção da saúde e ainda mais relevante como ferramenta 
terapêutica para indivíduos com doenças como afecções 
cardíacas, pulmonares (doença pulmonar obstrutiva crô-
nica), metabólicas (diabetes, obesidade, dislipidemia, sín-
drome metabólica e no pós-operatório de cirurgia bariátri-
ca) e oncológicas.

Estudos científicos demonstram que o programa de 
reabilitação cardiopulmonar e metabólica é tão ou mais 
eficiente que muitos dos medicamentos utilizados. O me-
lhor resultado vem da combinação das medicações e do 
programa de reabilitação. Assim como os medicamentos, 
o exercício terapêutico demanda prescrição com “dose” 
(intensidade), frequência e duração.

O programa de exercícios atua na melhora da capaci-
dade cardíaca, pulmonar e musculoesquelética; no contro-
le da pressão arterial; do perfil lipídico (colesterol e trigli-
cérides); na tolerância à glicose (relacionada ao diabetes); 
no controle ponderal; na saúde mental; na imunidade; e 
no sono. Há também uma comprovada redução da morbi-
mortalidade associada às doenças cardiovasculares, que 
constituem a principal causa de morte no Brasil.

Além disso, são baixíssimas as taxas de efeitos cola-
terais. Estudos comprovam que, seguidos os devidos cui-
dados, a prática é muito segura. As contraindicações são 
pontuais e bem estabelecidas, e os cuidados e níveis de 
supervisão necessários para as diferentes condições são 
claramente definidos.

Exercício para 
Reabilitação Cardiopulmonar

Extravio de Bloco
Ivo Makoski residente no município de Rednetora-RS, co-

munica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 151 788791 a  P 151 788800) com 
inscrição estadual sob o nº 216 1017459 série P 151 788791.

Tenente Portela divulga 
programação do Natal 2019

Faltando pouco mais de um 
mês para o Natal, ruas, praças 
e prédios públicos de Tenente 
Portela começaram a receber 
variados enfeites alusivos ao 
dia 25 de dezembro. A orna-
mentação foi confeccionada 
por voluntários e prestadores 
de serviços durante as oficinas 
desenvolvidas no Centro de Re-
ferência em Assistência Social 
(CRAS).

O trabalho de ornamentação 
é coordenado por duas servido-
ras municipais. – Nós fizemos 
com muito amor. Pensamos nas 
crianças, nos sonhos delas e na 
família. Trabalhamos também 
pensando na nossa comuni-
dade, para que todos sintam a 
magia do Natal em nossa cida-
de – destacou Elenice Cauduro 
da Silva. – Vamos trabalhar este 
ano com muita luz, com cená-
rios e um presépio novo. Muitas 
novidades ainda serão coloca-
das nas ruas e praças de Tenente 
Portela – acrescentou Verônica 
de Campos Timm.

A programação natalina 
ocorrerá entre os dias 14 e 27 
de dezembro, em parceria com 

a Associação Comercial e In-
dustrial (ACI).

Na noite da sexta-feira, 22, 
a Administração Municipal de 
Tenente Portela e a ACI realiza-
ram o lançamento do Natal En-
cantado 2019, com a campanha 
de sorteio de prêmios do comér-
cio local e a programação nata-
lina. A chegada do Papai Noel 
acontece dia 14 de dezembro, 
sábado. Entre os dias 17 a 23 o 
comércio local abrirá suas por-
tas a noite, e terão sorteios di-
ários de vale compras no valor 

de R$ 500,00. O encerramento 
será dia 27 com o Show Natal 
em Cordas, com o violonista 
Marcello Caminha e o cantor 
gaúcho Pepeu Gonçalves, ten-
do o sorteio final de uma Moto 
0 Km. Durante as noites haverá 
também diversos shows musi-
cais com talentos locais e a Rua 
dos Brinquedos, além da Casa 
do Papai Noel e o Dindinho da 
Alegria. As avenidas e praças 
centrais estão recebendo uma 
bela decoração natalina, com 
muita luz, cores e cenários.
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A programação Natalina de Tenente Portela acontecerá de 14 a 27/12

14 de dezembro – sábado
CHEGADA DO PAPAI NOEL
14hs – Praça do Imigrante
16 de dezembro - segunda-feira
Natal Gospel
20hs – Praça do Índio
17 de dezembro - terça-feira
Abertura do comércio a noite
Show Musical com talentos regionais;
Sorteio Vale Compras campanha “Natal Encanta-
do – ACI”
21hs – Praça Tenente Paiva
18 de dezembro – Quarta Feira
Show Musical com talentos regionais;
Sorteio Vale Compras campanha “Natal Encanta-
do – ACI”
21hs – Praça Tenente Paiva
19 de dezembro – Quinta Feira
Show Musical com talentos regionais;
Sorteio Vale Compras campanha “Natal Encanta-
do – ACI”
21hs – Praça Tenente Paiva
20 de dezembro - sexta-feira

Show com Padre Osmar - 20hs – Praça do Ín-
dio
Show Musical com talentos regionais;
Sorteio Vale Compras campanha “Natal En-
cantado – ACI”
22hs – Praça Tenente Paiva
23 de dezembro - segunda-feira
Show de Natal – Banda Essência da Noite
Sorteio Vale Compras campanha “Natal En-
cantado – ACI”
21hs – Praça Tenente Paiva
27 de dezembro - sexta-feira
Show de Natal em Cordas – Marcello Caminha 
e Pepeu Gonçalves
Sorteio da Moto campanha “Natal Encantado 
– ACI”
20hs – Praça Tenente Paiva
•Casa do Papai Noel na Praça do Índio
•Rua dos Brinquedos •Dindinho •Luzes de Na-
tal Quer vender mais?

Anúncie no Sistema Província
* Rádio
* Jornal
* Portal de Notícias
* Redes Sociais

Fone: (55)
3551-1877



ROTA DO YUCUMÃ, 29 de novembro de 201914 ESPECIAL

Laudos apontam a presença de 
2,4D em plantações no Estado

Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (SEAPDR) 
recebeu 76 laudos do Labora-
tório de Análises de Resíduos 
de Pesticidas (LARP) sobre as 
amostras coletadas em áreas 
suspeitas de deriva de herbicida 
à base de 2,4D. Os resultados 
indicaram a presença do defen-
sivo em 100% das 76 amostras 
recolhidas em 52 propriedades 
rurais. Até a última segunda-
-feira (25), o Governo do Esta-
do contabilizava 116 denúncias 
de deriva, sendo que já foram 
coletadas 149 amostras para 
análise química.

Conforme a Divisão de Ser-
viços e Insumos Agropecuários 
da SEAPDR, este ano já houve 
denúncias de suspeita de deri-
va em 41 municípios, atingin-
do culturas de tomate, ameixa, 
couve, videira, oliveira, noz-
-pecã, maçã, caqui, em pasta-
gens e cinamomo.

Os primeiros resultados quí-
micos do LARP comprovaram 
deriva em dez dos 24 municí-
pios contemplados pelas instru-
ções normativas editadas este 
ano pela SEAPDR estabelecen-
do cadastro de aplicadores de 
agrotóxicos hormonais, regu-
lamentando a venda orientada 
dos produtos, criando termo 
de responsabilidade e risco, e 
cadastro de cultivos sensíveis. 
As demais comprovações são 
em municípios onde não esta-
va sendo exigido o cadastro de 
aplicador e os cursos, entre ou-
tras medidas.

Desde julho, quando foi pu-
blicada a Instrução Normativa 
que criou o cadastro de aplica-
dor e a declaração de aplicação, 
a SEAPDR recebeu 454 decla-
rações de aplicação do produto, 
mas registrou que 1.050 produ-
tores rurais adquiriram agrotó-
xico a base de 2,4D nos 24 mu-
nicípios prioritários.

– A Secretaria da Agricul-

tura tomou todas as medidas e 
vem desenvolvendo atividades 
de fiscalização constantes, com 
o objetivo de penalizar o mau 
produtor, que tenha provoca-
do a deriva – afirma o chefe da 
Divisão de Serviços e Insumos 
Agropecuários, Rafael Friedri-
ch de Lima. – Muitos produ-
tores não declararam o uso do 
agrotóxico hormonal no sis-
tema da SEAPDR, mas a pas-
ta tem como identificar quem 
comprou e tomar ações mais 
enérgicas – revelou o chefe da 
Divisão de Serviços e Insumos 
Agropecuários.

Conforme Rafael Friedrich 
de Lima, além das autuações da 
SEAPDR, que variam de R$ 2 
mil a R$ 19 mil, os produtores 
rurais podem sofrer sanções nas 
esferas civil e criminal.

A SEAPDR já identificou os 
produtores que realizaram apli-
cação sem assinatura 
da receita e aplicador 
cadastrado. Identifi-
cou também reven-
das comercializando 
agrotóxicos sem exi-
gir a declaração do 
produtor e a certidão 
do aplicador, além de 
profissionais que não 
colocaram na receita 
agronômica o termo 
de responsabilidade e 
de risco.

– Com as instru-
ções normativas já 
está sendo possível 
autuar estes infrato-
res. No ano passado, 
era mais difícil pela 
falta de um regramen-
to específico. Hoje 
isso é possível e de-
sencadeará a apura-
ção criminal e civil, 
pelos órgãos compe-
tentes – explica Rafa-
el Friedrich de Lima.

Municípios com 
laudos positivos:

Bom Jesus, Cacequi, Ca-
choeira do Sul, Candiota, Diler-
mando de Aguiar, Dom Pedrito, 
Ibiaçá, Jaguari, Jari, Maçamba-
rá, Mata, Minas do Leão, Pi-
nhal da Serra, Piratini, Protásio 
Alves, Ronda Alta, Santana do 
Livramento, Santiago, Santo 
Ângelo, São João do Polêsine, 
Silveira Martins, Toropi e Via-
dutos.

Municípios onde vigoram 
as Instruções Normativas de 
cadastro e venda orientada:

Alpestre, Bagé, Cacique 
Doble, Candiota, Dom Pedrito, 
Encruzilhada do Sul, Hulha Ne-
gra, Ipê, Jaguari, Jari, Lavras do 
Sul, Maçambará, Mata, Monte 
Alegre dos Campos, Piratini, 
Rosário do Sul, Santiago, São 
Borja, São João do Polêsine, 
São Lourenço do Sul, Santana 
do Livramento, Silveira Mar-
tins, Sobradinho e Vacaria.

Herbicida à base de 2,4D é utilizado em diversas culturas, entre elas, a soja

Aplicativo da Brigada 
Militar promete 

aprimorar trabalho policial
A inovação é a mais nova aliada no combate ao crime no Rio 

Grande do Sul. A Brigada Militar aproveitou o Seminário Interna-
cional de Polícia Comunitária, que abriu nesta terça-feira e encerra 
nesta quarta-feira, na PUC, em Porto Alegre, para apresentar ofi-
cialmente o BMMob, o aplicativo que está agilizando o trabalho de 
seus policiais nas ruas. A ferramenta viabiliza o registro de boletins 
de ocorrência e termos circunstanciados direto em smartphones e 
tablets, o que diminui em até cinco vezes o tempo de atendimento, 
além de eliminar o uso de papel e facilitar o trabalho dos policiais. 
Uma base móvel da BM, estacionada em frente ao prédio 40 da 
universidade, demonstrou à comunidade e especialistas como fun-
ciona o app.  “Foi uma iniciativa do próprio comando da Brigada 
Militar, para melhorar o atendimento prestado à população. Foi 
muito boa a aceitação entre a tropa”, ressalta o major-adjunto da 
PM3 da BM, Hermes Volker.

A ferramenta foi desenvolvida para dispositivos do sistema An-
droid, do Google, e está disponível para download pelos policiais 
militares na Play Store, na loja da Companhia de Processamento 
de Dados do Estado (Procergs). Segundo Volker, o aplicativo foi 
entregue em 2018 e durante este período, que serviu também para 
efetuar ajustes, foi possível implementar o uso em praticamente 
todo estado.

O app é de fácil utilização. Nos boletins de ocorrência, por 
exemplo, o endereço do fato é preenchido facilmente por meio de 
georreferenciamento obtido pelo GPS. Também tem o autopreen-
chimento de campos através da inserção de RGs e placas de veícu-
los. Mas engana-se quem acha que o aplicativo é um mero formu-
lário eletrônico. A solução possibilita ainda a consulta a indivíduos, 
placas e armas. As fotos, vídeos e áudios captados no momento do 
atendimento da ocorrência também podem ser registrados pelo po-
licial militar no BMMob e transmitidos para o Sistema de Informa-
ções Operacionais da Brigada Militar (Siop), ficando anexados à 
ocorrência para auxiliar a investigação. “Achamos que teria muita 
resistência, mas como temos uma tropa renovada, que são adeptos 
da tecnologia, então foi mais fácil”, revela o major.

O aplicativo ainda otimiza o serviço dos policiais militares que 
atuam nos cartórios das unidades da Brigada. Anteriormente, todas 
comunicações de ocorrência. 

Diones Roberto Becker
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Qualquer pessoa que não conheça essa história diria que entre 
obedecer ao roteiro de guerra ditado por Deus e honrar o preci-
pitado juramento de não destruir o povo gibeonita, Josué segue a 
primeira opção. Deve-se levar em conta, ainda, que o empenhar 
da palavra não se deu por vontade livre e consciente do general 
Josué, mas por ter sido ele enganado.

 Todavia, Josué escolhe honrar a palavra de homem que 
empenhara perante a congregação. Nesse caso, a lógica parece 
então apontar para a mais veemente reprovação de Deus, uma vez 
que Josué está literalmente desobedecendo à ordem divina. Mas 
no Reino de Deus a lógica nem sempre funciona; o que nunca fa-
lha, isto sim, são as promessas de Deus. E Ele havia prometido a 
Josué: “Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida; 
como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei nem te 
desampararei” (Js 1.5).

 Josué fora absolutamente imprudente ao fazer promessas 
àqueles homens sem investigar a verdade a fundo. E disso resul-
taram para si consequências desastrosas que não se resumiram 
apenas na dor de cabeça de ter de suportar os ataques da oposição, 
protestos do seu povo, exigências injustas dos gibeonitas estelio-
natários e algumas noites em claro. Sua conduta imprudente o 
leva a envolver-se em uma guerra completamente desnecessária.

 Pouco tempo depois do malfadado acordo de paz, cinco 
nações decidem unir-se para guerrear contra os gibeonitas, exa-
tamente porque os gibeonitas tinham feito aquele acordo com os 
hebreus. O que fazem os gibeonitas? Cobram ajuda imediata do 
exército de Josué, pois, afinal, por incrível que pareça, agora he-
breus e gibeonitas são parceiros. Que situação desagradável!

 Mas lá vai Josué, com todo o exército, para uma guerra 
sangrenta, sem nenhuma outra necessidade, só para honrar seu 
juramento de homem de palavra. E Deus vai com Josué, também 
para honrar Sua palavra. Mas o exército inimigo de cinco nações 
juntas é imbatível. Então Josué, sem outra saída, clama pela ajuda 
direta de Deus. Que coisa curiosa! Enquanto os gibeonitas cobram 
o cumprimento da palavra de Josué, este cobra o que Deus pro-
metera: “não te deixarei nem te desampararei”. E a coisa ficou tão 
feia que Deus precisou entrar de forma direta na guerra, mandan-
do uma chuva de pedras sobre o exército inimigo.

 Mas a promessa de Josué foi cumprida. E a de Deus tam-
bém.

 No capítulo primeiro do Livro de Josué encontramos o 
seguinte texto: “Esforça-te para teres o cuidado de fazer conforme 
toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, 
nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente 
te conduzas por onde quer que andares”. Deus está recomendando 
prudência a Josué. Mas foi exatamente isso que faltou a ele quan-
do caiu no golpe dos gibeonitas.

 Já dizia Cícero: “Não basta conquistar a sabedoria; é pre-
ciso usá-la”. Josué era sábio, mas faltou-lhe usar a sabedoria na 
hora certa. Sabedoria, nesse caso, é sinônimo perfeito de prudên-
cia, que tem a finalidade de evitar problemas, e não apenas de 
remediá-los. Portanto, prudente não é a pessoa que resolve pro-
blemas, mas a que toma atitudes para evitá-los.

 Logo depois de ter tomado posse como Promotor de Jus-
tiça, fui chamado ao gabinete do corregedor-geral para uma con-
versa informal. Tido como um líder austero e reto, aquele homem 
aconselhou-me:

 - Tenha sempre a tua palavra como um bem precioso. Ela 
vale mais do que a lei.

 Lembrei esse conselho enquanto lia a história de Josué e 
dos gibeonitas. Deus não leva em conta nossas atitudes impruden-
tes, embora tenhamos que suportar as respectivas consequências, 
como aconteceu com Josué. Mas sempre levará em conta nos-
so caráter, que se manifesta na forma da nossa convivência com 
os outros. Se nossa conduta social for pautada na honestidade e 
na sinceridade, não desfrutaremos só dos benefícios naturais da 
respeitabilidade pessoal, mas também poderemos contar sempre 
com a ajuda de Deus, mesmo nos momentos em que estivermos 
experimentando as consequências desagradáveis de uma conduta 
imprudente.

A palavra de um homem 
(parte II)
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Professores seguem em greve e realizam 
mobilização em Tenente Portela

Os professores da rede esta-
dual de ensino seguem em greve 
no Rio Grande do Sul. O movi-
mento grevista ganhou força 
nesta última semana alcançando 
também munícipios do interior.

Em Tenente Portela desde a 
semana passada alguns educan-
dários já estão com as aulas pa-
ralisadas. 

Nesta quinta-feira, 28, os 
educadores realizaram uma ca-
minhada pelas ruas centrais da 
cidade, com cartazes e gritos de 
ordem contra o governador do 
estado Eduardo Leite.

Alguns estabelecimentos co-
merciais colaram cartazes em 
suas vitrines apoiando a mobi-
lização dos mestres, outras, se 
utilizaram as suas redes sociais 
para retratar o seu apoio ao mo-
vimento grevista.

Na região nem todas as es-
colas aderiram, mas o CPERS 
tem mantido contato com os 
professores. A Coordenadoria 
de Educação não divulgou ba-
lanço de quais escolas estão 
paralisadas, mas as notícias que 
chegam mostram que a maioria 
dos educandários urbanos estão 
começando a aderir

Nesta semana em Redentora 

os professores se reuniram na 
Praça Redenção para protestar 
contra o governo. Além dos 
professores da cidade, diver-
sos educadores que atuam nas 
escolas rurais e indígenas tam-
bém participaram.

Segundo o professor José 
Lisandro dos Santos, 13 escolas 
estão totalmente paralisadas e 
outras 14 estão com paralisa-
ções parciais. Algumas esco-
las de alguns municípios ainda 
estão decidindo se vão ou não 
aderir à greve. A região 71 es-

colas.
No estado a greve já conta 

com a adesão de 1556 escolas, 
aumenta a cada dia.  Os pro-
fessores cobram pagamento do 
salário em dia e são contra as 
mudanças propostas pelo go-
verno para o plano de carreira 
da categoria.

A greve não tem prazo para 
terminar e segundo as lideran-
ças grevistas deve seguir até o 
governo ceder e voltar atrás das 
suas propostas, que seriam con-
tra o interesse da classe.

Professores realizaram caminhada pelas ruas centrais de Tenente Portela
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