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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Toda prática esportiva depende de um local adequado. Geralmente, uma quadra, uma pista ou um 
campo, que além de atender às especificidades do esporte e o conforto dos praticantes, carecem de 
manutenção constante. Quando falamos de campos gramados sintéticos, essa manutenção é ainda mais 
intensa, já que a grama sofre muito com a prática esportiva.

A grama precisa de um tempo de recuperação após os jogos, e só isso já é parte da manutenção que 
a mantêm adequada para um correto deslizar da bola, por exemplo. O fato é que isso nem sempre é 
possível, o que compromete o desempenho durante o jogo. Em clubes esportivos, onde ocorrem por 
volta de cinco jogos por dia nos fins de semana, não há tempo para essa recuperação.

O gramado sofre um estresse tão grande que começa a se soltar, e não há reposições e manutenção 
que deem conta. É por isso que a grama sintética se tornou a solução mais usada nesses locais. Em um 
gramado assim, é possível jogar quantas partidas quiser sem precisar de tratamento ou corte. A solução 
já é usada há mais de 10 anos. No entanto, um problema que ela ainda apresenta é o calor.

Em dias de sol, a temperatura próxima ao gramado sintético (até meio metro de altura) pode chegar 
a sete graus acima da temperatura do ambiente. Isso se torna insuportável em alguns dias, sem contar 
que muitos jogadores se queixam de queimaduras quando caem na grama artificial. Como resolver 
isso? Irrigando.

A irrigação garante a manutenção térmica do campo sintético, solucionando o problema da tempe-
ratura. Com o local sendo resfriado pela água, a solução se torna completa. O mais interessante é que 
isso se aplica até mesmo a campos mais antigos.

Muitas vezes os mantenedores não querem investir em irrigação por ter de abrir espaços dentro do 
campo para colocar o equipamento ou ainda pela necessidade de trocar a grama ou manter o campo 
inutilizado por algum tempo.

Felizmente, nada disso é mais necessário. Já há uma nova solução para irrigar campos nessas con-
dições. Trata-se de uma irrigação periférica de campos sintéticos. O equipamento consegue regar até 
50m de raio, instalado nas bordas do campo, sem precisar interferir na grama, dentro da área de jogo.

O equipamento é uma novidade no Brasil, trazida dos Estados Unidos pela Regatec. O produto 
resolve todos os problemas envolvendo gramados artificiais sofrem uma quantidade muito grande de 
estresse. A solução só reforça a importância da aliança entre a tecnologia e o esporte. Campos bem 
irrigados proporcionam uma prática esportiva muito mais eficiente e agradável.

Grama artificial: como a irrigação pode solucionar 
o problema do calor nos campos sintéticos?

Por Danny Braz

Danny Braz é engenheiro civil, consultor internacional com foco em
construções verdes e diretor geral da empresa Regatec

Onde existir, mundo afora (e onde não existe?) um grupo de 
esquerdistas brasileiros, se alguém falar “Brasil”, imediatamen-
te aparecerá a cobrança de esclarecimento sobre o homicídio de 
Marielle Franco, vereadora negra, favelada, homossexual. Como 
todos eles, eu quero esse crime esclarecido, mas não posso deixar 
de reconhecer imensa hipocrisia em muitas dessas manifestações.

 Em Berlim, Madrid, Nova Iorque, berrando “Fascista!” a 
quem divirja de sua “amorosa e cordial” posição política, tais mi-
litantes sustentam que no Brasil se prende demais e que nossa po-
lícia é violenta. Eles se opõem à majoração das penas e à redução 
da maioridade penal. Defendem ardorosamente a manutenção do 
semiaberto e a indiscriminada progressão de regime. São os mes-
mos que, pelo viés oposto, querem criminalizar o que denominam 
homofobia (uma demasia, visto que todos os crimes praticados 
contra homossexuais já são tipificados no Código Penal).

São os mesmos, também, que defendem o desencarceramento 
e o desarmamento. Querem Lula livre, são contra a Lava Jato, 
odeiam Sérgio Moro. Se opõem à prisão após condenação em se-
gunda instância, detestam policiais por princípio e são a favor da 
desmilitarização das polícias militares. Entendem que incendiar 
ônibus para intimidar os poderes públicos não é terrorismo. São 
os mesmos, por fim, que, tendo apoiado os governos de esquerda 
no país, ao longo das últimas três décadas, contribuíram com mi-
litância e voto para chegarmos aos 63 mil homicídios anuais e aos 
níveis de insegurança com que fomos constrangidos a conviver.

É quase impossível, lido os parágrafos acima, não ver entre 
os paladinos de Marielle promotores do caldo de cultura em que 
ocorreu sua execução: impunidade geral, desrespeito à ordem, 
estímulo aos conflitos sociais e combate sistemático às bases da 
civilização ocidental. Para completar o quadro caótico, desfilam 
pela maconha, querem liberação das drogas e rejeitam qualquer 
um que, tendo autoridade, a exerça no cumprimento de seu dever.

Haveria muito menos bandidos em ação no Brasil se, nos úl-
timos trinta anos, sob governos de esquerda, nosso país tivesse 
adotado contra o crime políticas rigorosas que agora essa mesma 
esquerda quer ver vigentes apenas para os delitos de seu especial 
repúdio.

No Rio de Janeiro, segundo a Lupa (agência de fact checking) 
de cada cem homicídios ocorridos em 2016, apenas 6,5% foram 
esclarecidos. Esse número não é diferente da média nacional, es-
timada em 6%.

Assim, para cada Marielle Franco, Anderson Silva (seu moto-
rista) e Juliane dos Santos Duarte (negra, gay, favelada, policial 
e, talvez por isso, ignorada) cujos homicídios não foram esclare-
cidos, outras 16 vítimas são jogadas na mesma vala comum dos 
casos não elucidados. É contra isso que deveria estar protestando 
o verdadeiro anseio por justiça! Só a não solução do crime contra 
Marielle, no entanto, ganha destaque num país onde o próprio pre-
sidente da República, há seis meses, se recupera de uma tentativa 
de homicídio não elucidado!

Como regra, muitos daqueles que apontam a desgraça dessa 
sementeira de impunidade geral, são dedicados membros do Mi-
nistério Público, policiais civis e militares. Mais raramente, são 
professores de Direito, ambiente onde se processa a inversão es-
sencial que transforma o criminoso em oprimido e sua vítima em 
réu de ancestrais ou atuais culpas sociológicas.

PARA CADA MARIELLE, 
ANDERSON E JULIANE

Começou a Libertadores
Inter e Grêmio estrearam, neste meio de semana, na Libertadores 

da América. O colorado fez 1 a 0 para cima do Palestino e o Grêmio 
empatou em 1 a 1 com o Rosário Central.

Nenhuma das duas agremiações do Rio Grande do Sul apresentou 
um futebol vistoso. Ambas enfrentaram equipes consideravelmente 
menos qualificadas e ambas tiveram dificuldades em seus jogos.

O Inter inicia a competição com a desconfiança de quem ainda não 
apresentou um bom futebol no ano, nem no Gaúchão, no entanto, tem 

um plantel experiente e que sabe bem lidar com a pressão. Como no futebol, ainda mais na Liberta-
dores, é feito de resultado o colorado começou muito bem. Na sequência o calendário lhe dará três 
partidas em casa, fazendo sete pontos, ou seja, duas vitórias e um empate nos próximos confrontos, a 
equipe vai praticamente garantir a classificação. A vitória dessa semana foi só o primeiro jogo, mas já 
foi um grande passo.

O Grêmio com o empate, criou mais que o adversário e esteve mais próximo de fazer um segundo 
do que tomar um segundo, no entanto, o desempenho do tricolor foi muito abaixo do costumeiramente 
apresentado pelo time nestes últimos tempos. O maior problema ficou no meio-campo que não funcio-
nou sem Michel e do ataque que errou na hora de definir. O resultado, para uma Libertadores, foi bom, 
mas vai exigir um pouco mais do time de Renato Portaluppi.

A boa notícia é que, aparentemente, os dois principais jogadores da dupla grenal ainda não estre-
aram.  Guerrero pelo Inter e Tardelli pelo Grêmio. Claro que tudo paira no campo da suposição, mas 
ambos tem condições de dar o toque que as duas equipes precisam.

Se a dupla Grenal terá vida longa na Libertadores? É difícil de se prever, mas como já disse antes, 
futebol é feito de resultado e pelo menos para a primeira rodada os resultados foram bosns.
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Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Judi-
ciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em Geral, 
Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em Geral. 
055-3551-3119

Melhore
o humor

Os pais levam o filho de oito anos e a irmã-
zinha de 7 para a igreja. Eles sentam na pri-
meira fila para que o menino possa apreciar 
bem a missa. 
Mas meninos de oito anos não costumam 
gostar de igreja, principalmente esse. 
Ele adormece no meio do sermão. O padre 
nota isso e decide dar-lhe um susto, fazendo 
uma pergunta direta para ele:
— E você, meu menino, diga quem foi 
que criou o céu e a terra ?
A irmã do guri espeta um alfinete na bun-
da do menino que acorda de sobressalto e 
grita:
— Meu Deus!
— Muito bem, meu filho – diz o padre.
Afinal, não esta errado…. O pessoal que 
está por perto, olha para o menino… Mas 
daí a pouco o menino volta a dormir,e o 
padre vê que precisa acordá-lo outra vez.. 
Então ele pergunta:
— E me responda agora, quem foi o filho 
de Maria e José?
A menina volta a enfiar um alfinete na bun-
da do menino, que acorda e diz alto:
— Jesus!
O padre percebe o que aconteceu, mas não 
pode dizer nada. O povo presta ainda mais 
atenção no menino… A resposta está cor-
reta !!! 
Mas logo depois o menino cochila nova-
mente e o padre pergunta:
— O que disse Eva para Adão quando eles 
acordaram após a primeira noite juntos ?
Mas antes que a irmãzinha pudesse dar-lhe 
outra alfinetada, o menino berra:
— SE VOCÊ ENFIAR ESSE NEGÓCIO 
NA MINHA BUNDA DE NOVO EU TE 
ARREBENTO!!!

***Observando o pessoal que sobe para 
a academia se chega a uma conclusão. A 
maioria dos frequentadores não precisaria 
de academia.
***Um colega nosso convidou sua colega 

para fazer umas aulas na aca-
demia. A colega, horrorizada 
saiu com esta: “Tu tá loco!!! 
Tô gorda demais!!

***Deixa eu emagrecer uns quilinhos que 
vou contigo à academia, teria respondido..
kkkk
***Dizem que tem gente fazendo solidarie-
dade com o olho em vantagens.
***Dizem que existem pessoas que pagam 
um carnê de 20 pila para ajudar o Santo An-
tônio, e quando precisam no hospital levam 
os recibos exigindo um tratamento diferen-
ciado como se tivessem adquirido o status 
de sócios.

Tomara que não seja mais uma promessa
As matérias jornalisticas bem como as postagens nas redes sociais que discutiam novamen-
te a necessidade de o poder público suprir 
a carência de equipamentos de bombeiros, 
para combater eventuais incêndios, tive-
ram grande repercussão na comunidade. 
Surgiram noticias revestidas de promessas 
por parte de nossos administradores. Po-
rém, muitos cidadãos se mostram incrédu-
los sobre uma efetiva solução do proble-
ma. Nesta semana voltamos a abordar o 
assunto nesta edição. A publicação de uma 
foto aleatória de um carro de combate às 
chamas foi muito compartilhada. Tomara que o tema não esfrie e só retorne no primeiro 
semestre de 2020, na véspera das eleições municipais.

A alegação é o evento gauchesco comemorativo ao acendimento da chama 
crioula em Tenente Portela, que, deverá reunir por dois dias representantes 
das 30 regiões tradicionalistas do Estado. Sendo assim o município não com-
portaria 2 eventos quase simultâneos. Já os que resistem à não realização da 
Feira dizem que são situações que envolvem públicos diferenciados e que o 
ascendimento da chama é um evento cultural e não de comércio ou concen-
tração de pessoas como é uma feira.

Expotenpo não sai neste ano ???

***O pessoal que foi a festa do cupim fi-
cou curioso com a forma de recuperação da 
estrada.
***Dizem que invés de dar um trato geral, 
reviraram as pedras aqui e acolá....

***As candidaturas para a pró-
xima eleição já são cogitadas 
nas ruas. Há quem fale numa 
chapa feminina entre PSDB e 

MDB.
***Dizem por aí que quem não tá satisfeito 
com o Capitão poderá optar por um Gene-
ral.
***Dizem por aí que já tem gente grudado 
nas redes sociais por causa de um evento 
que trará atrações nacionais para Tenente 
Portela no final do ano.
***Dizem por aí que já tem gente fazendo 
campanha pela região com o discurso: “Se 
eu for prefeito...”

Aroma de Pinho
A Revendedora Avon foi entregar seus 
produtos a uma cliente. No elevador, entre 
um andar e outro, sentiu uma necessidade 
horrível de soltar um PUM. Como estava 
sozinha, soltou o danado:
– p f f f f f f f … Que alívio!!!!
Mal terminou, o elevador diminuiu a velo-
cidade e parou num andar. Rapidamente, 
ela pegou na bolsa o spray Avon “Aroma de 
PINHO” e borrifou todo o elevador. A porta 
se abriu e entrou um sujeito, que fez uma 
cara feia e perguntou:
– Que diabo de cheiro é esse?
A mulher, com cara de inocência, disse:
– Não sei, senhor. Não sinto cheiro algum. 
Que cheiro o senhor está sentindo?
Ele:
– Não sei bem… É como se alguém tivesse 
cagado numa floresta…

Um exemplo 1 
Ao contrário de municípios que não fazem 
um metro de asfalto se não for pago pelo 
cidadão,  Derrubadas dá um exemplo na 
área urbana. Praticamente todas as ruas 
estão pavimentadas com asfalto, algumas 
com vários terrenos onde nem sequer 
foram construídas moradias. É uma de-
monstração de respeito com a qualidade de 
vida dos moradores da área urbana e um 
exemplo a ser seguido por outras adminis-
trações.

Um exemplo 2
 No último sábado à tarde, início 

do feriadão de carnaval , quem optou por 
passar o fim de semana nos ótimos parques 

aquáticos de Derrubadas se surpreendeu 
em encontrar o pessoal da prefeitura 

trabalhando. Mesmo com bons acessos aos 
parques pelo menos duas motoniveladores 

da administração davam uma melhorada 
nas estradas para agradar os visitantes.

Vocação turística
 O feriado de Carnaval levou deze-
nas de pessoas da nossa região aos parques 

aquáticos de Derrubadas. 
O Parque das Fontes e o 
Balneário Martens estiveram 
praticamente lotados. A aten-
ção dos estabelecimentos 
com os visitantes demonstra 

a crescente preocupação do município 
em qualificar o turismo. Além da pesca, 
de boa alimentação e do lazer os parques 
funcionam como ponto de apoio aos que 
vem de longe para conhecer as Cataratas 
do Yucumã.

DIA DA MULHER
Pelo menos dois eventos 
registrarão a passagem de 
mais um dia internacio-
nal da mulher em nossa 
comunidade. No dia 9 de 
março acontecerá o En-
contro da Mulher Portelense com apresen-
tações, mateada e distribuição de lanches 
e brindes. No dia 12 serão homenageadas 
mulheres que ocupam cargo de destaque 
na comunidade local.
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Envio de dados do SIOPS é 
prorrogado até o fim do mês

A nova conquista do movi-
mento municipalista foi publi-
cada no Diário Oficial da União 
(DOU) de sexta-feira, 1º de 
março, o prazo limite para en-
vio e homologação dos dados 
para o Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde (Siops) agora será 31 de 
março. Ainda ontem, no final da 
tarde, a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) alertou 
os gestores locais para o encer-
ramento do prazo previsto para 
sábado, dia 2 de março, confor-
me legislação vigente. 

Além de chamar atenção 
dos governos municipais para o 
fim do prazo da obrigatorieda-
de, com a preocupação de que 
mais de três mil cidades, que 
não concluíram o procedimento 
no Sistema, fossem penaliza-
das, a Confederação protocolou 
o Ofício 961/2018 no Ministé-

rio da Saúde, solicitando uma 
nova data, e sugeriu final do 
mês como limite. O pedido da 
entidade foi atendido e o novo 
prazo foi estabelecido pela Por-
taria 339/2019. 

De acordo com o presiden-
te da CNM, Glademir Aroldi, 
a boa notícia mostra o inte-
resse do novo governo com as 

reivindicações do movimento 
municipalista. “As dificuldades 
municipais são muitas e essa 
relação com o governo é impor-
tante para que os recursos, que 
já são escassos, não deixem de 
ser repassados e o atendimento 
a população não seja prejudica-
do”, destaca o líder municipa-
lista.

urante a Assembleia de Ve-
rão da FAMURS, o presidente 
da entidade e prefeito de Gari-
baldi, Antônio Cettolin, anun-
ciou a redução do valor pago 
mensalmente pelos municípios 
à Federação. Conforme ele, 
essa medida somente foi pos-
sível graças às ações de econo-
mia e reestruturação implanta-
das durante os anos de 2018 e 
2019.

– Isso representa cerca de 
R$ 1 milhão a mais nos cofres 
dos municípios. Com essa ini-
ciativa, poderão ser ofertadas, 

por exemplo, dez mil consultas 
especializadas por ano aos ci-
dadãos – destacou o dirigente.

Desde que assumiu o co-
mando da FAMURS, Antônio 
Cettolin vem implementando 
ajustes para otimizar os ser-
viços prestados pela entidade 
e diminuir despesas. – Com o 
enxugamento de pessoal, a re-
dução dos contratos terceiriza-
dos, o controle de gastos, a oti-
mização e o aperfeiçoando dos 
processos internos, obtivemos 
nestes seis meses de gestão um 
saldo livre, em 31 de dezembro 

de 2018, de quase R$ 2 milhões 
– revelou o prefeito de Garibal-
di.

A contribuição da FAMURS 
é calculada com base no índice 
de retorno do ICMS dos muni-
cípios. São dez faixas de con-
tribuição que variam entre R$ 
910,00 e R$ 9.106,00. A maio-
ria das prefeituras gaúchas está 
dentro das menores faixas. O 
valor é reajustado anualmente 
para compensar a inflação do 
período. Em 2019, a mensalida-
de foi ajustada em 3,75%, utili-
zando o IPCA como índice.

Medida da FAMURS contribuirá 
com os cofres dos municípios

Encontro da Mulher Portelense ocorrerá 
neste sábado

O poder público, juntamente 
com o Conselho da Mulher de 
Tenente Portela, promove no 
próximo sábado (09) o Encon-
tro Municipal da Mulher Porte-
lense. O evento, alusivo ao Dia 
Internacional da Mulher, será 
realizado na Praça do Imigran-
te, a partir das 13h30min.

A programação terá apre-
sentações culturais e ativida-
des focadas no tema ‘mulheres 
desportistas’. Além disso, ha-
verá mateada, lanches, brindes 
especiais e show com a banda 
Essência da Noite.

A prefeitura municipal vai 
disponibilizar transporte gratui-
to que passará pelas comunida-

des da área rural, obedecendo 
aos roteiros e horários do trans-
porte escolar.

Se você costuma sentir cãibras nos músculos das pernas, deve 
saber em primeiro lugar que esta é uma condição muito comum 
em mulheres acima de 50 anos e para a paz de espírito, não está 
ligado a qualquer doença perigosa. Esses espasmos musculares 
repentinos que causam dor severa estão ligados principalmente 
ao sedentarismo, desidratação e má alimentação. Existem muitas 
causas, mas o importante é que todas são tratáveis.

Os principais distúrbios alimentares estão ligados a maus há-
bitos que impedem o indivíduo de manter uma dieta saudável. Ou 
seja, o que você come vai desempenhar um papel fundamental, 
pois se o corpo não recebe o suficiente de potássio (hipocalemia) 
ou falta de cálcio no sangue (hipocalcemia) contrações muscula-
res noturnas serão mais frequentes.

Além disso, dois outros fatores que influenciam negativamen-
te: desidratação e obesidade. Que está ligado ao desempenho de 
exercício físico regular ou ambos de uma ingestão de medicamen-
tos, tais como diuréticos, bebidas alcoólicas, que têm um efeito 
semelhante sobre o corpo. A obesidade, por sua vez, gera uma si-
tuação semelhante para forçar os músculos da perna para suportar 
o peso extra e vai causar mais desgaste, levando ao aparecimento 
de cãibras.

Isso não é tudo, ter um estilo de vida sedentário é também um 
problema. Se você passar longos períodos de pé ou sentado em 
um chão duro, sem mover as pernas, é mais propenso a cãibras 
durante a noite. Isso ocorre porque a circulação do sangue não é 
correta para a musculatura. Nesta situação, um espasmo nas per-
nas resulta em cãibras.

A solução para esta condição depende unicamente do compro-
misso de cuidar do seu corpo.

Manter-se bem hidratado durante todo o dia com água mineral, 
água de coco e suco de frutas, beber muitos líquidos antes, duran-
te e após o exercício, principalmente, repor sódio durante os inter-
valos de exercícios pesados com transpiração abundante. Utilizar 
uma bebida esportiva. Assegurar uma recuperação adequada com 
descanso, boa hidratação e boa alimentação (incluir comidas sal-
gadas nesse período). Evitar o uso de alimentos e/ou medicamen-
tos diuréticos, para minimizar a perda de água corporal. Assim, o 
equilíbrio da ingestão de alimentos ricos em cálcio e potássio com 
uma hidratação à base de água, predispõem o seu corpo para uma 
melhor noite de sono. Se o problema persistir, recomenda-se que 
você execute exercícios de alongamento alguns minutos antes de 
deitar.

Cãibras Musculares

Começou nesta quinta-feira (07), o prazo de entrega da Decla-
ração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2019. Os 
contribuintes terão até 30 de abril para acertar as contas com a 
Receita Federal.

As regras para a entrega do ajuste anual estão na Instrução Nor-
mativa nº 1.871/2019, da Receita Federal, publicada no Diário Ofi-
cial da União de 22 de fevereiro. De acordo com a Receita Federal, 
quem tem restituição para receber, quanto mais cedo enviar a de-
claração mais rapidamente receberá o valor.

As restituições são liberadas prioritariamente para idosos acima 
de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma 
deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o magistério.

O Fisco espera receber neste ano, 30,5 milhões de declarações. 
Em 2018, foram entregues 29,2 milhões. Do total previsto para 
2019, a expectativa é que entre 700 e 800 mil declarações sejam 
feitas por tablets e smartphones.

A Receita Federal promete acelerar o processamento da decla-
ração este ano. Assim, o contribuinte pode checar no e-CAC se há 
alguma pendência na declaração e fazer as correções.

Começa o prazo para 
entrega da declaração do 

Imposto de Renda



ROTA DO YUCUMÃ, 08 de março de 2019 5

COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

GERAL

Caso Bernardo começa ser 
julgado na próxima segunda

Talvez o crime de maior re-
percussão da história da Região 
Celeiro começa a ser julgado 
nesta próxima segunda-feira, 
11 de março, no salão do juri do 
Fórum de Três Passos.

O julgamento tem previsão 
de duração de cinco dias, sen-
do presidido pela juíza titular 
de Três Passos Sucilene Engler 
Werle e irá julgar as responsa-
bilidades de quatro réus.

Respondem ao processo cri-
minal o pai de Bernardo, Le-
andro Boldrini, a madrasta do 
menino, Graciele Ugulini, e os 
irmãos Edelvânia e Evandro 
Wirganovicz. Eles serão julga-
dos pelo Conselho de Sentença 
do Tribunal do Júri, onde os ju-
rados decidirão se são culpados 
ou inocentes dos crimes de ho-
micídio quadruplamente qua-
lificado (Leandro e Graciele), 
triplamente qualificado (Edel-
vânia) e duplamente qualificado 
(Evandro), além de ocultação 
de cadáver. Leandro Boldrini 
também responderá pelo crime 
de falsidade ideológica.

O representante do Minis-
tério Público responsável pela 
denúncia será o promotor Bru-
no Bonamente. As defesas se-
rão representadas pelos advo-
gados Jean de Menezes Severo 
e Gustavo da Costa Nagelstein 
(Edelvânia Wirganovicz); He-
lio Francisco Sauer (Evandro 
Wirganovicz); Vanderlei Pom-
peo de Mattos (Graciele Ugu-
lini); Ezequiel Vetoretti e Ro-
drigo Grecelle Vares (Leandro 
Boldrini).

O processo nº 21400007048, 
contém 40 volumes e 8 mil pá-
ginas.

A morte de Bernardo Bol-
drini comoveu o país há quatro 
anos. Segundo a investigação, 
o menino foi morto com uma 
superdosagem da medicação 
midazolam, aplicada pela ma-
drasta Graciele Ugulini. Evan-
dro Wirganovicz e Edelvânia 
Wirganovicz, irmã de Evandro, 
ajudaram a enterrar o corpo da 
criança em Frederico Westpha-
len, a 80 km de Três Passos, 
onde a família vivia.

Leandro Boldrini, pai da 
criança, chegou a notificar a po-
lícia falsamente sobre o desa-
parecimento do filho. O corpo 
foi encontrado 10 dias depois 
da morte, envolto em um saco 
plástico, onde havia sido enter-
rado.

Desde abril de 2014, os qua-
tro réus estão presos e, atual-
mente, aguardam julgamento.

Bernardo tinha 
11 anos quando 
foi morto. Seg-
undo a denúncia 
ele foi morto por 
uso de medica-
mentos que lhe 
foram dados 
pela madrasta 
Graciele Ugilini; 
depois com a 
ajuda da amiga 
Edelvânia ele 
foi enterrado 
em Frederico 
Westphalen.

Leandro, pai de 
Bernardo, é acu-
sado de ter sido 
um dos mentores 
da morte do 
próprio filho. 
O MP ainda 
sustenta que ele 
dissimulou para 
encobrir o crime, 
inclusive usando 
a imprensa para 
isso.
Ele nega as 
acusações.

Gracielie, ma-
drasta de Ber-
nardo é acusada 
de ter articulado 
e executado o 
plano. Ela teria 
dado o medi-
camento que 
matou o menino 
e com a ajuda de 
Edelvânia ter en-
terrado o corpo 
da vítima.
A defesa sustenta 
que a morte foi 
acidental.

Edelvania, ami-
ga de Graciele, 
teria recebido 
dinheiro para 
ajudar na ex-
ecução do crime. 
Ela foi quem 
apontou o local 
onde o corpo es-
tava enterrado. 
Ela assumiu em 
entrevistas a 
participação no 
crime, mas se 
calou na audiên-
cia de pronúncia.

Evandro, irmão 
de Edelvania, é 
apontado por ser 
o autor da cova 
onde o menino 
foi enterrado. 
Dias antes do 
crime seu carro 
foi visto no local 
onde o corpo foi 
encontrado. Ele 
diz que estava no 
local pescando 
e nega todas as 
acusações.

Era uma manhã fria de inverno. Ela le-
vantou cedo. Queria fazer tudo o que podia antes do horário 
que as pessoas chamam de comercial. Tinha planos para 
aquele dia. Havia sonhado que aquele seria um dia espe-
cial.

Ficou parada por alguns minutos olhando para a sua pró-
pria imagem em frente ao espelho e fez uma breve análise 
sobre si própria. Não era velha, mas também não poderia 
ser considerada nova. Não era bonita, mas admitia que 
também não podia ser considerada feia, apesar dos longos 
anos de trabalho duro como diarista lhe cobrarem um preço, 
ela ainda tinha seus encantos.

A primeira coisa que fez foi arrumar a cama. Depois to-
mou um banho e foi para cozinha. Eram apenas quatro cô-
modos na casa. Dois quartos, cozinha e banheiro. O televi-
sor de 14 polegadas ficava no balcão da cozinha. Ela ligou e 
ficou ouvindo o som da televisão que falava das lavouras de 
café em Minas Gerais. Parece que as chuvas iam prejudicar 
a safra deste ano. O café vai ficar mais caro, ela pensou.

Depois foi para fora e colocou as roupas para bater na 
máquina. Ela ficou olhando alguns pardais que brincavam, 
mesmo naquela manhã fria, num pessegueiro seco que fi-
cava no quintal.

Depois foi varrer o terreiro. Não todo, apenas as calçadas 
de piso bruto que circulavam a pequena moradia. Minutos 
depois ela entrou e foi novamente para o banho. Riu de si 
mesma: “Eu não deveria ter tomado banho antes de fazer o 
serviço. Um banho desperdiçado.”

Enquanto a água quente da ducha vagabunda caia so-
bre seu corpo ela ficou visualizando mentalmente alguns 
episódios do passado. Lembrou-se da mãe que já morrerá. 
Era uma mulher dura, daquelas à moda antiga, que desde 
cedo lhe ensinara a cozinhar, lavar, passar e cuidar dos ir-
mãos mais novos. Sempre que ela reclamava e dizia que ia 
estudar e não precisava aprender essas coisas de mulher 
submissa, a mãe estufava o peito, olhava de cara feia e res-
pondia: “Aprender nunca é demais.” Hoje ela sabia que essa 
era a maior verdade que tinha aprendido com a sua mãe.

Depois do banho tomado, roupa trocada, ela voltou para 
cozinha e começou a preparar o café da manhã. Esquentou 
a água em uma chaleira e depois coou o café preto em um 
bule que tinha herdado da mãe. Encheu uma xícara com a 
bebida preta e quente e começou a dar goles curtos.

Abriu a geladeira e pegou o único pão francês que tinha. 
Abriu ele no meio e depois pegou duas fatias de mortadela e 
pôs dentro. O cheiro da mortadela lhe fez lembrar do quanto 
estava com fome. Havia comido mal na noite anterior.

Colocou o pobre sanduíche em um prato e ficou encaran-
do-o. Olhava para pão e seguia tomando o seu café. Sem-
pre gostou de pão com mortadela. Lembrava sua infância. 
Quando o pai saia todo o domingo para ir ao açougue e 
levava-a junto e ao passar por uma padaria, sempre parava 
para que a filha comesse um sanduíche de mortadela com 
café preto. Ela gostava de pão com mortadela e com a fome 
que estava, naquele início de manhã de inverno, tudo que 
queria era devorar aquela delicia.

Um barulho em suas costas lhe fez atentar os ouvidos 
e virar. A filha estava parada atrás de si, já vestida para ir 
para escola, ainda esfregando os olhos de sono. A menina 
sonolenta andou até a mesa, sentou diante do prato com o 
sanduíche, de pão com mortadela, olhou com algum des-
dém e começou a comer, sob o olhar triste da mãe no outro 
lado da mesa.

“A senhora não vai comer mãe?” A menina perguntou no 
exato momento em que ela tomava o último gole de sua xí-
cara de café. “A mãe já comeu”, foi o que ela respondeu ao 
passo em que levantava para pôr a louça na pia, encarando 
a televisão que agora falava do preço do pão que deveria 
ficar mais caro nos próximos dias.

Coisa de mulher
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Vereador de Três Passos é o novo 
presidente da Amarece

A Associação das Câmaras 
Municipais da Região Celei-
ro (ACAMRECE) realizou no 
dia 01 de março (sexta-feira), 
no município de Três Passos, 
conforme edital de convocação, 
Assembléia Geral Ordinária de 
eleição e posse de nova direto-
ria da entidade.

Estiveram presentes servi-
dores e vereadores da Região 
Celeiro.

Além da prestação de contas 
e do relatório de atividades de-
senvolvidas em 2018 apresen-
tadas pelo presidente Enio Al-
berto Delatorre(PP) também foi 
eleita a nova diretoria da ACA-

MRECE gestão 2019/2020. 
 Tendo a inscrição de apenas 

uma chapa, o vereador Arlei 
Luis Tomazoni (PSDB) de Três 
Passos foi eleito presidente da 
associação tendo como demais 
integrantes da diretoria: Jerô-
nimo Escobar (PTB) 1ª vice-
-presidente, Denilson Machado 
da Silva de Redentora (MDB), 
2º vice-presidente, Luis Claudir 
dos Santos (PDT) de Tenente 
Portela como secretário, Lu-
cia Maria Oppermeier (PP) de 
Humaitá como 2º secretária, Ja-
nice Baumbach (MDB) de Hu-
maitá tesoureira, Horácio Fer-
rando Dorneles(PDT) de Santo 

Augusto como 2º tesoureiro. O 
conselho Fiscal ficou composto 
por Valdelírio Pretto da Silva 
(PT) de Miraguaí, Enio Alberto 
Delatorre (PP) de Chiapetta, Vi-
nícius Bindé Araújo(PC DO B)  
de Três Passos, suplentes: Val-
dir Ledur(MDB) de Esperança 
do Sul, Cristiane Feyth (PP) de 
Tenente Portela, Lenir Foletto 
Backes (PTB) de São Martinho. 
Conselho Deliberativo: Marlise 
Rosane Traesel (PSDB) de Ti-
radentes do Sul, Osmar Viana 
dos Santos (MDB) de Reden-
tora, Elvidio Breitzke (MDB) 
de Barra do Guarita, suplentes: 
Delmar Dunk (PSDB) de Mi-
raguaí, Gilberto Bueno (PT), 
Sede Nova e Siduélio Miguel 
(PT) de São Valério do Sul.

O presidente eleito agrade-
ceu a confiança depositada em 
seu nome para assumir a presi-
dência da ACAMRECE e afir-
mou que a entidade é apartidá-
ria e não é representada apenas 
pelo presidente, mas sim por 
todos os vereadores (as) da as-
sociação.  

Nova diretoria tomou posse no dia da eleição

D
ivulgação

Radares em rodovias 
federais gaúchas vão 
completar dois meses 

desligados

Desde o último dia 14 de janeiro, quando se encerrou o contrato 
de quase nove anos com a empresa Kopp Tecnologia, os pardais e 
lombadas eletrônicas das rodovias federais do Rio Grande do Sul 
estão desligados. Em alguns casos, os controladores de velocidade 
já foram retirados das margens das estradas.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT), uma nova fornecedora de equipamentos foi contra-
tada em setembro do ano passado. A empresa Fotosensores Tec-
nologia Eletrônica já instalou 38 controladores de velocidade, no 
entanto, aguarda-se a aferição do Inmetro. Outro empecilho que 
impede o funcionamento dos dispositivos são problemas na docu-
mentação apresentada pela nova empresa.

Uma nota divulgada pelo Inmetro afirma que “algumas solici-
tações de verificação inicial da empresa Fotosensores foram recu-
sadas porque a Portaria de Aprovação de Modelo (PAM) referente 
aos medidores que estão sendo instalados está em nome de outro 
fabricante. Tão logo seja feita a solicitação pela empresa que pos-
sui a PAM, as verificações serão agendadas pela superintendência 
do Rio Grande do Sul”.

O DNIT ainda revelou que, juntamente com a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), está efetuando um estudo em toda a malha 
viária do Rio Grande do Sul. “Os radares somente funcionarão em 
locais onde seja indispensável seu emprego tecnicamente”, diz a 
nota publicada pela autarquia.

Clic Portela
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Pérpétuo Socorro recebe 
rede de água

Tenente Portela

A comunidade de Perpétuo Socorro 
unterior de Tenente Portela teve con-
cluída as obras da rede de água. A inau-
guração com a presença do prefeito de 
Tenente Portela Clairton Carboni, secre-
tários e outras autoridades do município 
ocorre no dia 1º de março.

A obra vai beneficiar 12 famílias, , 
além de mais dois pontos para uso co-
letivo. 

A rede de água inaugurada é para 

consumo humano, sen-
do que o poço foi perfu-
rado pela Secretaria de 
Obras e Saneamento do 
Estado, com uma pro-
fundidade de 96 metro e 
vasão 19m³/hora. 

Rede de distribuição 
com quase 6 mil metros 
de canos, reservatório 
de 20 mil litros, mais a 
torre, hidrômetros em 
todas as saídas de água, 
estrutura com a bombas 
d’água, casa de máqui-
nas e clorador para o 
tratamento da água. 

Segundo nota divul-
gada pela assessoria de 
comunicação do muni-
cipio, a obra possui um 
investimento de aproxi-
madamente R$ de 117 
mil com recursos do 
Governo do Estado e 
contrapartida do Muni-
cípio. 

Conforme o agricultor Valdoir Ro-
cha, morador da comunidade e que fa-
lou em nome dos demais, esta obra é de 
muita importância para todos, um desejo 
que foi atendido, “todos sabemos da im-
portância de ter uma água de qualidade 
chegando em nossas casas, queremos 
agradecer a Administração Municipal, o 
Governo do Estado e todos que apoia-
ram este projeto”, destacou.

Selecionado local volta  a campo 
em competição regional

Derrubadas

A Primeira Liga Regional está or-
ganizando a Copa Região Celeiro. A 
competição será disputada na modali-
dade futebol de campo pelas categorias 
livre e veterano – classe 1984. Quinze 
equipes representando 12 cidades estão 
confirmadas. A fórmula de disputa será 
nos moldes da Copa do Brasil com jo-
gos mata-mata de ida e volta. A Primeira 
Liga Regional é idealizada pelos des-
portistas João Carlos Ferreira, Jocemar 
Scherer e Cristiano Damacena.

As outras equipes representarão as 
cidades de Crissiumal, Campo Novo, 
Tenente Portela, Horizontina, Humai-

tá, Santo Augusto, Coronel Bicaco, Es-
perança do Sul, Derrubadas, Barra do 
Guarita, Braga e Ajuricaba. As cidades 
de Crissiumal, Campo Novo e Santo Au-
gusto contarão com dois representantes 
cada.

Cada equipe pode inscrever somen-
te jogadores de seu próprio município. 
A estréia do CMD - Derrubadas ocorreu 
no dia 24 de fevereiro diante da equipe 
CMD – Esperança em Esperança do Sul, 
os jogos de volta estão marcados para dia 
10 de março de 2019 no Centro Esporti-
vo Municipal em Derrubadas a partir das 
14h jogo preliminar categoria veterano e 
na partida de fundo categoria livre.

Selecionado de Derrubadas volta a campo no próximo domingo diante da equipe do Esperança
Ascom/Derrubadas
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Polo da SESAI será transferido de 
Tenente Portela para Redentora

Em uma reunião nesta quinta-feira 
(28), no centro administrativo de Re-
dentora, autoridades municipais, lide-
ranças indígenas e representantes da 
SESAI, acertaram a transferência da 
sede do Polo Base Guarita, da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (SESAI), de 
Tenente Portela para a cidade de Reden-
tora.

Atualmente, a Unidade Básica de 

Saúde (UBS), de Redentora, abriga um 
pequeno polo da SESAI e com estrutura 
reduzida. Diante desta ausência de aten-
dimento qualificado é que as lideranças 
indígenas resolveram mudar a sede do 
Polo Base Guarita.

O prefeito Nilson Paulo Costa afir-
mou na reunião que em breve a adminis-
tração municipal irá definir o local onde 
funcionará a estrutura mais completa da 
SESAI em Redentora.

Redentora

Reunião ocorreu no gabinete do prefeito de Redentora

D
ivulgação

Três ruas ganharão 
camada asfáltica

Tenente Portela

Na próxima quarta-feira, a empresa 
responsável começou o asfaltamento do 
restante da Rua Romário Rosa Lopes, 
entre a Avenida Santa Rosa (rótula do 
Banrisul) até a frente da empresa Fabri-
pal Portas.

O projeto totaliza 5,6 mil metros qua-
drados de pavimentação asfáltica, além 
da sinalização vertical e horizontal, e 
rede de drenagem pluvial. O custo se 
aproximará de R$ 270 mil, com recursos 
oriundos do ministério das Cidades por 
meio de emenda parlamentar indicada 
pelo deputado federal Jerônimo Göergen 
e contrapartida da prefeitura municipal.

Outras duas vias do perímetro urbano 
também ganharão revestimento asfáltico 

nos próximos dias. A colocação de 950 
metros quadrados de asfalto contem-
plará o restante da Rua Jussara, trecho 
entre a Pracinha de Brinquedos e a Rua 
Tapejara. Já a Rua Irapuã, que liga as 
avenidas Santa Rosa e Ceres, receberá 
1.890 metros quadrados de pavimenta-
ção asfáltica.

Além do revestimento, nas duas 
obras ainda estão incluídas as sinali-
zações horizontal e vertical, e redes de 
drenagem pluvial. O investimento será 
de R$ 260 mil. Esse valor será liquidado 
com recursos do ministério das Cidades, 
através de emenda parlamentar do depu-
tado federal Ronaldo Nogueira, e con-
trapartida da municipalidade.
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Compra de caminhão para bombeiros ainda 
está em fase de estudos

Segue repercutindo nas re-
des sociais e rodas de conversas 
pela cidade de Tenente Portela 
a necessidade de o município 
ter uma guarnição de Bombei-
ros para combate a incêndio, e 
em casos mais graves, auxilio 
às forças militares.

Desde que mais uma família 
foi vítima de incêndio em sua 
residência, o assunto, a exem-
plo do que acontece em casos 
assim, voltou a ganhar destaque 
e foco por parte da comunida-
de, que a tempos aguarda por 
uma resposta do poder publico.

Logo após o ocorrido a ad-
ministração de Tenente Portela 
divulgou amplamente uma nota 
onde informava que um cami-
nhão seria comprado pelo mu-
nicípio em parceria com admi-
nistrações vizinhas para suprir 
a necessidade urgente. A nota 
trazia inclusive o valor media-
no que seria investido neste 
projeto: R$ 500 mil reais.

Nossa reportagem conver-
sou com os prefeitos da micror-
região em relação ao assunto. 
A dúvida para a qual buscamos 
resposta era em que pé andava 
o projeto e em quanto tempo a 
comunidade receberia uma re-
posta efetiva sobre o assunto? 
Uma vez que nota dava a en-
tender que a situação já estava 
muito adiantada e questão seria 
resolvida rapidamente.

Conversando com o prefeito 
Alair Cemim, de Derrubadas,  
ele nos confirmou que durante 
uma reunião da Amuceleiro, 
junto com os demais colegas da 
microrregião foi discutido ra-
pidamente sobre o assunto e se 
aventou a ideia dos municípios 

se unirem para a compra de 
um caminhão que serviria para 
prestar esse trabalho.

O mandatário de Derrubadas 
diz que depois disso conversou 
mais uma vez com o prefeito de 
Tenente Portela, Clairton Car-
boni, por telefone, onde deixou 
claro a sua disponibilidade em 
ajudar no projeto, no entanto, 
nada foi ainda oficializado.

Cemim disse que Derruba-
das deverá ser parceira nessa 
iniciativa, afinal é uma neces-
sidade que a região tem nesse 
momento, mas que ainda não 
tem nada oficializado e que 
espera uma reunião com os 
demais colegas para tratar do 
assunto. Ele também disse que 
por enquanto isso é tudo que 
pode falar, mas que espera que 
o projeto se concretize, afinal 
o município de Derrubadas ten 
pleno interesse nessa aquisição.

Já o prefeito de Barra do 
Guarita, Rodrigo Tissot, falou 
praticamente a mesma coisa 
do colega. Ele afirmou que as 
conversas estão acontecendo 
e que o município de Barra do 
Guarita vê com bons olhos a 
iniciativa e que está disposto a 
apoiar o projeto e que também 
está no aguardo de uma reunião 
para detalha-lo. Para o prefeito 
a compra do veículo de socorro 
é uma necessidade pela distân-
cia que o município está de Três 
Passos e o investimento pode 
significar a proteção da vida e 
da patrimônio da sua comuni-
dade. Ele se disse otimista com 
a ideia.

Celso José Dal Cero, prefei-
to de Vista Gaúcha, também vê 
com bons olhos o projeto, e ele 

disse que também conversou 
via telefone com o prefeito de 
Tenente Portela, Clairton Car-
boni, mas ainda não discutiu 
a questão em conjunto com os 
demais colegas. Ele também 
disse que o projeto precisa pas-
sar por questões legislativas 
especificas para ser colocado 
em prática e que está dispos-
to a ajudar desde que este não 
fira nenhum preceito legal. Ele 
ainda atentou para a necessida-
de de que a discussão seja feita 
também com os vereadores de 
seu município, discussão essa, 
que somente poderá ocorrer 
após uma reunião entre todos 
os envolvidos.

O outro município envolvi-
do na questão é Miraguaí, nos-
sa reportagem tentou diversos 
contatos com o prefeito Ivonir 
Boton , o Toco, mas não obtive-
mos sucesso até o fechamento 
desta edição.

Em resumo os prefeitos da 
região mostram disposição em 
aderir ao projeto encabeçado 
por Tenente Portela. Todos di-
zem que essa é uma opção para 
suprir uma necessidade que os 
municípios têm, mas todos dei-
xam claro que por hora não há 
nada além de conversas, sem 
que nenhuma iniciativa tenha 
sido oficializada. 

Uma fonte de um dos mu-
nicípios envolvidos com quem 
conversamos, nos disse que o 
prefeito de Tenente Portela “co-
locou a carroça na frente dos 
bois ao prometer o caminhão”, 
no entanto, ele também vê a ini-
ciativa com bons olhos.

Conversamos também com 
o prefeito de Tenente Portela, 

Clairton Carboni, que nos dis-
se que o projeto está em fase de 
estudos, e que atualmente sua 
equipe está estudando a melhor 
maneira para legalizar a par-
ceria e que após esse estudo a 
proposta oficial será apresenta-
da aos demais municípios par-
ceiros.

Ele cita que após isso o 
município deverá encaminhar 
projeto para a câmara e então 
abrir licitação para compra do 
veículo, que viria inicialmente, 
através de um financiamento. 
Carboni cita, inclusive, uma 
consulta já feita, onde se veri-
ficou que para a compra de um 
veículo de R$ 600 mil reais te-
ria como uma parcela inicial do 
financiamento na casa dos R$ 
16 mil reais. Segundo ele, cerca 
de 50% do valor que seria gasto 
para a manutenção de uma uni-
dade de Bombeiros Mistos em 

Neste sábado, 09, ocorre na Câmara de Vereadores de Tenente 
Portela a entrega dos diplomas para as pessoas que realizaram um 
curso de formação para atuação em casos de risco. O grupo que 
inicialmente seria usado para compor o corpo misto de bombeiros 
em Tenente Portela, agora está nos planos para ser usado como 
bombeiros voluntários.

Luciano Berta e Tiago Wisniewski que realizaram o curso, jun-
to com outras 14 pessoas, sendo cinco de Tenente Portela, estive-
ram na redação do Sistema Província trazendo o convite para a 
cerimónia de entrega dos diplomas.

Eles explicam que o curso foi ministrado pelo Corpo de Bom-
beiros de Ijuí na cidade de Três Passos durante os finais de semana 
do mês outubro de 2017 e foi um curso completo para atuação em 
casos de  emergência, englobando vários módulos, dentre os quais 
estão resgate em incêndio, atendimento e resgate em acidentes e 
também combate direto a incêndio.

Eles afirmam que quando foram fazer o curso, o foram com a 
promessa de que eles integrariam uma guarnição mista e que por 
isso teriam uma atuação remunerada nos bombeiros em Tenente 
Portela. Com o novo modelo, agora em estudo para ser imple-
mentado, eles disseram que aguardam o momento para sentar e 
conversar sobre o assunto, já que apesar de a boa vontade do gru-
po em servir e ajudar, todos trabalham e precisam sustentar suas 
famílias.

Sobre o assunto, de remunerar ou não as pessoas que atuarão 
no possível bombeiros voluntários de Tenente Portela, os prefeitos 
disseram que ainda não discutiram e isso será debatido a partir da 
compra do caminhão.

Tenente Portela.
Sobre a forma de divisão do 

custo para os municípios, Car-
boni disse que isso ainda seria 
discutido, mas que inicialmente 
a proposta seria  de que os valo-
res envolvidos fossem propor-
cionais com o número de habi-
tantes de cada município. Ele 
cita que Tenente Portela pagaria 
50% do custo do caminhão e o 
restante seria pago pelos outros 
quatro integrantes da parceria.

Uma fonte, que prefere não 
ser identificada, nos confirmou 
que o prefeito falou em uma 
reunião, onde o assunto esteve 
em pauta, que independente de 
qualquer coisa, o município de 
Tenente Portela vai comprar o 
caminhão, com a ajuda dos de-
mais parceiros ou não, com fi-
nanciamento ou com recursos 
próprios a promessa é que desta 
vez o caminhão vem.

ESPECIAL

Diversas cidades do país são atentidas por Bombeiros Volunários. (Caminhão de Jaguaruna)

Por acaso.com
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Cotrijuí: Disputas judiciais e leilões marcam 
situação da cooperativa

Depois de um ano, desde 
que entrou em liquidação extra-
judicial a Cotrijuí segue sendo 
assunto de disputas na justiça. 
No episódio mais recente, os 
associados e todos os envolvi-
dos aguardam uma definição da 
justiça sobre o processo movi-
do por um dos credores, a Chi-
natex, que pede que a liquida-
ção extrajudicial — aprovada 
em assembleia em 2014 — seja 
convertida em judicial. Na prá-
tica, seria o reconhecimento le-
gal da inviabilidade da coope-
rativa. A decisão está nas mãos 
do juiz Guilherme Eugênio 
Mafassioli Corrêa, da 1ª Vara 
Cível de Ijuí.

Recentemente a Associação 
de Credores, Amigos e Inte-
ressados no Soerguimento da 
Cotrijui (Acaisc) entrou com 
pedido de destituição do ad-
ministrador judicial que desde 
o ano passado vem tocando 
as operações da cooperativa. 
Segundo a advogada da asso-
ciação, Acácia Wakasugi, os 
administradores deixaram de 
cumprir exigências da lei. Cita 
como exemplos ausência de 
normas técnicas na avaliação 
da Cotrijui, não apresentação 

de documentos e de pagamen-
tos de guias e tributos, não le-
vantamento dos créditos e débi-
tos, entre outros. Ainda não há 
manifestação do juiz acerca da 
solicitação — o documento foi 
entregue em 4 de fevereiro.

Na sexta-feira, dia 01, o es-
critório Brizola e Japur, admi-
nistrador judicial da Cotrijui, 
emitiu nota de esclarecimen-
to, rebatendo informações da 
Acaisc.

— Respondemos judicial-
mente, mas como têm sido fei-
tas manifestações públicas por 

parte da associação, achamos 
por bem nos manifestarmos — 
diz o administrador Rafael Bri-
zola Marques.

Na nota, o escritório traz 
oito pontos específicos de es-
clarecimentos. Nega, entre ou-
tras questões, que tenham sido 
sonegadas ou omitidas infor-
mações (cita o site preservaca-
odeempresas.com.br, onde são 
publicados documentos do pro-
cesso) e que os supermercados 
da Cotrijui estejam “abandona-
dos ou desbastecidos”.

Pontua ainda ações desen-

volvidas no período de atuação, 
como o inventário de grãos, a 
distribuição do produto de ven-
da aos agricultores que haviam 
depositado na condição de ar-
mazém geral, regularização 
do pagamento de salários dos 
funcionários remanescentes e a 
entrega das demonstrações con-
tábeis de 2017 que estavam em 
atraso, entre outras.

Em relação à nota, Acácia 
diz “lamentar esse tipo de pro-
cedimento”:

— O que queremos é clareza 
no processo.

LEILÃO DE BENS

Nos próximos dias 19 e 
20 de março a cooperativa 
vai estar leiloando 272 lotes, 
contendo veículos, motocicle-
tas, sucatas de veículos, equi-
pamentos agrícolas e outros 
itens de propriedade da coope-
rativa. O leilão será presencial 
e acontecerá no pavilhão da 
Cotrijuí em Ijuí. As visitações 
aos objetos por partes dos in-
teressados estarão disponíveis 
de 15 a 18 de março. Os pro-
dutos estão também expostos 
no site da leiloeira, que pode 
ser acessado através do ende-
reço bronzattoleiloes.com.

A Cotrijui, que na década 
de 1970 foi a maior cooperati-
va da América Latina, passou 
a acumular dívidas nos anos 
2000. Em 2014, associados 
decidiram pela liquidação ex-
trajudicial em assembleia po-
lêmica. Em 29 de janeiro de 
2018, três dias após ação do 
Ministério Público Estadual 
que destituiu o liquidante, a 
Justiça nomeou administra-
dor. A expectativa é de que a 
definição sobre o caso saia em 
breve.

Há um ano a cooperativa está sob o comando de um administrador judicial
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Por meio da secretaria esta-
dual de  Governança e Gestão 
Estratégica (SGGE), o Gover-
no do estado vai liberar  R$ 
25.298.705,33 milhões para a 
área da Saúde, relativos a Con-
sulta Popular 2018 e que serão 
executados a partir do orça-
mento de 2019. As informações 
são da Rádio Alto Uruguaí de 
Três Passos.  

O montante, que equivale 
a 100% das demandas votadas 
na área, será destinado para 
implantar 260 projetos com o 
enfoque em saúde da família e 
regionalização da saúde, como 
compra de ambulâncias, novos 
equipamentos para hospitais, 
obras de melhorias de infraes-
trutura em leitos, entre outros. 
Os benefícios abrangem 211 
municípios em 26 regiões dos 
Conselhos Regionais de Desen-
volvimento (Coredes).

O Corede Celeiro receberá 
mais de R$ 1,563 milhão. TAs 
prefeituras devem entregar seus 
projetos, com a documentação 
completa, em suas respectivas 

Consulta Popular vai repassar recursos para 
saúde na Região Celeiro

Coordenadorias Regionais da 
Saúde, para que os valores se-
jam liberados. 

O prazo vai até o dia 18 de 
abril.

Na Consulta Popular de 
2018, os projetos da Saúde ti-
veram 253.462 mil votos dos 
eleitores. Ao todo, foram com-
putados 794 mil votos.

Pela Consulta Popular o cidadão escolhe as áreas para investimentos
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CAMPO NOVO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-UBS – R$ 
25.345,71
CAMPO NOVO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,31
CRISSIUMAL – CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS – R$ 
200.238,05
CRISSIUMAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,31
HUMAITÁ – CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS – R$ 137.880,89
HUMAITÁ – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,32
SANTO AUGUSTO – REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR – R$ 
89.164,35
TENENTE PORTELA – CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO HOSPITAL 
SANTO ANTÔNIO – R$ 123.996,68
TRÊS PASSOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,32
BRAGA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,31
CHIAPETA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SOCIEDADE 
HOSPITALAR BENEFICENTE – R$ 83.074,79
CORONEL BICACO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 
52.118,31
MIRAGUAÍ – REFORMA UBS – R$ 17.063,90
REDENTORA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,32
SÃO MARTsINHO – REFORMA HOSPITAL DE CARIDADE – R$ 
85.754,20
SEDE NOVA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,32
VISTA GAÚCHA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 
52.118,32
BARRA DO GUARITA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 
52.118,31
BOM PROGRESSO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 
52.118,31
DERRUBADAS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,31
INHACORÁ – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS – R$ 
19.256,14
INHACORÁ – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 52.118,32
TIRADENTES DO SUL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 
52.118,32
ESPERANÇA DO SUL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE – R$ 
52.118,31
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Para alguns, o destino re-
serva a surpresa de descobrir 
que a felicidade está ao seu 
lado, já para outros, ele guar-
da a felicidade, milhares e mi-
lhares de quilômetros longe de 
casa. Essa é a história de Ed-
mond Salim Ferzóli, nascido 
no Líbano no longínquo dia 22 
de novembro de 1930.

Edmond é protagonista da 
série de documentários reali-
zados pelo Sistema Província 
de Comunicação, Personagens 
e Talentos da Nossa Terra, que 
são reproduzidos através de ví-
deos nas redes sociais sempre 
angariando milhares de visu-
alizações, principalmente no 
Facebook.

A história de Edmond é 
como a de milhares e milhares 
de pessoas que deixam suas 
terras natais para tentar a vida 
longe de casa e quis o destino 
que esse senhor, hoje nos altos 
de seus quase 90 anos, viesse 
parar em Tenente Portela.

Edmond é rápido em dizer 
que hoje é brasileiro. “Since-
ramente, eu nem lembro como 
era minha vida no Líbano.” 
Diz ele com o sotaque ainda 
bastante carregado, que o tem-
po não foi capaz de eliminar.

A família Ferzóli, segundo 
o nosso personagem, é muito 
importante na região de seu 
nascimento. Ele comenta que 
ainda hoje um de seus primos 
ocupa uma cadeira na câmara 
local. Edmond mantém contato 
rotineiramente com os paren-
tes que moram no outro lado 
do mundo.

O Líbano que Edmond vi-
veu sua infância e juventude 
era muito diferente deste que 
volta e meia aparece nos noti-
ciários por casos relacionados 
a guerra. “Naquele tempo o 
Líbano era um dos melhores 
países do Oriente Médio, mui-
ta gente ia para lá para fazer tu-
rismo, era considerado a Suíça 

do Oriente Médio.”
Foi na capital Beirute que 

Edmond começou a fazer sua 
vida. Por lá trabalhou em diver-
sos ofícios, passando de auxi-
liar de cozinha em um hotel e 
no restaurante da Polícia Liba-

nesa, até metalúrgica e fábrica 
de móveis, mas foi na polícia 
que ele iniciou a sua carreira 
propriamente dita.

Depois de aprovado para seu 
primeiro contrato que precisa-
va ser renovado a cada cinco 

Do Líbano para Tenente Portela

anos, ele foi lotado na Polícia 
de Trânsito do Líbano. Disse 
que era uma vida boa. Lembra 
quando acompanhou um grupo 
de estudantes e pesquisadores 
estrangeiros que visitavam a 
região.

A história de Edmond com 
o Brasil foi por intermédio 
da irmã e de um cunhado. Ele 
sempre teve uma relação muito 
próxima dessa irmã. Um belo 
dia o cunhado Yuceff Ibrahim 
El Ammar decidiu tentar a vida 
no Brasil.

Se alocou em Ijuí e como 
mascate foi visitando diversas 
regiões do estado para vender 
produtos variados, até que en-
controu Tenente Portela e gos-
tou do local e aqui se estabe-
leceu no ano de 1956 abrindo 
a loja Casa Libanesa. Naquele 
ano a irmã veio embora para 
junto do marido.

Edmond manteve contato 
com a irmã por cartas. Queria 

saber se era bom morar aqui, 
mas a comunicação era muito 
demorada e difícil. Então quan-
do encerrou seu contrato de cin-
co anos com a Polícia decidiu 
vir para o Brasil para visitar a 
irmã e o cunhado. Mal sabia 
que aquela seria uma viagem 
sem volta.

Em solo brasileiro, antes 
que pudesse se decidir se vol-
taria ou não para sua terra natal, 
o cunhado El Ammar faleceu 
e como a irmã tinha três filhos 
pequenos e os negócios para 
cuidar, ele decidiu ficar e aqui 
está até os dias atuais.

Como comerciante, Edmond 
conhece muita gente nestes tan-
tos anos em Tenente Portela e 
sempre participou ativamente 
da vida social do município. Ele 
lembra com carinho da criação 
da Associação Portelense de 
Futebol. “Em 1973 o Ypiranga 
e o Miraguai estavam parados e 
então reunido com alguns ami-
gos, decidimos criar a APOR-
FOL. Eles disseram, “você vai 
ser o presidente”, eu não que-
ria, nunca joguei bola, mas eles 
insistiram e a gente começou a 
trabalhar.” Comenta ele.

Mesmo aos 88 anos Ad-
mond Salim Ferzóli continua 
trabalhando em Tenente Porte-
la, atendendo na Casa Libane-
sa ao lado da sobrinha Sônia. 
Diariamente ele caminha de sua 
casa até a loja onde atende os 
clientes e faz negócios como se 
o tempo não tivesse passado.

O documentário contando 
essa história você pode conferir 
na página da Rádio Província 
no Facebook e no Clic Portela.
com.br.

Aos 88 anos, Edmond ainda 
trabalha diariamente na Casa 

Libanesa. A loja está em Tenente 
Portela desde 1956.

Antes de vir ao Brasil, Edmond trabalhava na Polícia Libanesa

Edmond Salim Ferzóli é tema da série Personagens e Talentos da Nossa Terra

Jonas Martins
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SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil 
Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão IVO RODRIGUES DE PAULA nascido em MIRAGUAI/RS aos 10 DE OUTUBRO DE 1962.  Filho de 
Maria Rodrigues de Paula. E dona CENIRA MORAIS DE REZENDO nascida em REDENTORA/RS aos 21 DE 
SETEMBRO DE 1963. Filha de Nascimento Rodrigues de Rezendo e de Jezuz Morais de Rezendo. Se alguém de 
impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 29/03/2019.
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  01 de março de 2019.

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE MIRAGUAÍ-RS.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimenta-

ção de Miraguaí-RS, através do seu presidente Raimundo Adolfo 
Hepp convoca todos os trabalhadores da Empresa Mais Frango 
Miraguaí LTDA, Embutidos Yucumã e Fábrica de Ração para As-
sembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 14 de março de 2019 
com inicio em Primeira chamada ás 10:30 horas e em segunda 
chamada ás 11:00 horas tendo como local a área de descanso da 
Empresa Mais Frango situada na RS 330, Km 03- Bairro Irapuá-
-Miraguaí. Para analisar, aprovar ou reprovar retroativo ao dia 01 
de março de 2019.

Com a seguinte ordem do dia:
A) Banco de horas
B) Troca de uniforme 
C) Troca de feriados
D) Assuntos gerais.                                                                                    

    06 de março de 2019.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019.

CONTRATO Nº 27/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: NILSON JOSÉ ANTUNES
CPF: 589.599.550-00
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 614,00

CONTRATO Nº 28/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS
CPF: 976.546.470-34
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, destinados a merenda escolar 
VALOR R$: 473,00

CONTRATO Nº 29/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: PAULO ANTONIO DANETTE
CPF: 332.670.300-72
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, destinados a merenda escolar 
VALOR R$: 590,00

CONTRATO Nº 30/2019
DATA: 19/02/2019
CONTRATADO: VALDECI BRISOLA
CPF: 610.898.180-68
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, destinados a merenda escolar 
VALOR R$: 1.050,00

CONTRATO Nº 31/2019
DATA: 04/03/2019
CONTRATADO: ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN 
LTDA ME
CNPJ: 05.878.425/0001-11
OBJETO: Aquisição de Tubos de Concreto
VALOR R$: 29.700,00

CONTRATO Nº 32/2019
DATA: 04/03/2019
CONTRATADO: PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO 
EIRELI EPP
CNPJ: 00.152.379/0001-55
OBJETO: Aquisição de Tubos de Concreto 
VALOR R$: 13.843,75

CONTRATO Nº 33/2019
DATA: 04/03/2019
CONTRATADO: PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP
CNPJ: 93.865.202/0001-87
OBJETO: Aquisição de Tubos de Concreto 
VALOR R$: 9.635,00

Três Passos cobra repasses atrasados 
que somam quase R$ 5 milhões

A secretária da Saúde de 
Três Passos, Maria Adelaide 
Hertz, manteve audiências nes-
ta quarta-feira (06) com autori-
dades estaduais, em Porto Ale-
gre. O objetivo era conseguir o 
pagamento de recursos penden-
tes à prefeitura municipal e ao 
Hospital de Caridade. Juntos, 
os valores devidos por parte do 
governo do estado somam cer-

ca de R$ 5 milhões.
Somente para a atenção 

básica municipal, os repasses 
atrasados alcançam R$ 2,45 
milhões. Desde 2014, vários 
programas estão sendo man-
tidos com dinheiro dos cofres 
da prefeitura. Já o Hospital de 
Caridade tem para receber R$ 
2,34 milhões, referentes ao pe-
ríodo entre setembro de 2018 e 
fevereiro de 2019.

Após as reuniões em Porto 

Alegre, a secretária Maria Ade-
laide Hertz e o prefeito José 
Carlos Amaral estão confiantes 
que os débitos serão sanados 
em breve.

– A dívida milionária acu-
mulada pelo governo do RS 
com as prefeituras na área da 
saúde e com os hospitais pro-
voca um verdadeiro colapso, li-
mitando o oferecimento de ser-
viços à população – lamentou o 
prefeito.

Clic Portela

Secretária cumprindo agenda no governo do estado

Metade das mortes de jovens em 
países das Américas ocorre por 

causas evitáveis

A metade das mortes de 
jovens entre 10 e 24 anos, em 
países do continente america-
no, ocorre por causas evitá-
veis. As três principais são os 
homicídios, os acidentes de 
trânsito e os suicídios. O dado 
aparece no relatório recente da 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) que analisa 
informações sobre a saúde dos 
jovens das Américas entre 2010 
e 2018.

O relatório registra que a 
taxa de mortalidade de jovens 
na região é maior entre os ho-
mens. Os homicídios matam a 

cada ano mais de 45 mil jovens 
entre 15 e 24 anos nas Améri-
cas. A maioria dos casos envol-
ve armas de fogo.

Outro dado mostra que a 
taxa de suicídios vem aumen-
tando em toda a região e as 
mortes também atingem, prin-
cipalmente, os jovens do sexo 
masculino. São cerca de 12 mil 
mortes por suicídio a cada ano 
na faixa etária entre 15 e 24 
anos.

Em relação ao trânsito, os 
condutores jovens têm até dez 
vezes mais probabilidade de se 
envolver em acidentes que os 
adultos. Aproximadamente 30 

mil jovens de 15 a 24 anos mor-
rem a cada ano no trânsito nas 
Américas.

O informe sugere que, além 
de ações para melhorar a saúde 
dos jovens da região, é preci-
so que o atendimento envolva 
outras áreas, as famílias, as es-
colas e a comunidade para atu-
arem no sentido de melhorar as 
condições de vida dessa faixa 
etária. Sugere também a ado-
ção de ações dirigidas a grupos 
vulneráveis como os indígenas 
e afrodescendentes.

O relatório da OPAS anali-
sou dados de 48 países e territó-
rios das Américas.
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

GERAL

Três Passos: UPA não seguirá 
diretrizes do projeto original

Conforme reportagem do 
jornal Zero Hora, das 17 Uni-
dades de Pronto Atendimento 
(UPAs) fechadas ou em cons-
trução no Rio Grande do Sul, 
dez serão entregues até o fim 
deste ano. Outras cinco não se-
guirão as diretrizes do projeto 
original, ou seja, funcionamen-
to 24 horas e número mínimo 
de atendimentos e profissionais.

Em novembro do ano pas-
sado, o ministério da Saúde 
publicou a Portaria autorizando 
o uso das estruturas para fins 

diferentes daqueles inicialmen-
te pactuados. Com isso, vários 
prefeitos optaram por transfor-
mar as UPAs em outros servi-
ços de atendimento médico.

Das dez unidades que deve-
rão ser inauguradas em 2019, 
apenas aquelas situadas em 
Cachoeirinha, Frederico Wes-
tphalen, Rio Grande (uma de-
las), Gravataí e Osório, conti-
nuarão no modelo tradicional 
de UPA. Juntas, essas unidades 
realizarão 41 mil atendimentos 
por mês. Para ficarem em con-
dições de funcionamento, essas 

unidades demandaram, pelo 
menos, em R$ 6,5 milhões de 
investimentos das prefeituras.

As cinco unidades que não 
seguirão as diretrizes do projeto 
original estão localizadas nos 
municípios de Capão da Canoa, 
Ijuí, Rio Grande (uma delas), 
Três Passos e Santa Vitória do 
Palmar. Essas estruturas bene-
ficiarão um contingente de, no 
mínimo, 15 mil pessoas ao mês. 
Os executivos municipais tive-
ram que desembolsar cerca de 
R$ 2,2 milhões para viabilizar a 
entrega destas unidades.

Estrutura em Três Passos será utilizada para outras funcionalidades

Jornal Província/A
rquivo

Aulas do curso de 
Medicina da Unijuí 
iniciam na segunda

Na próxima segunda-feira 
(11), o curso de Medicina dará 
início ao seu primeiro semestre 
letivo. Nesta semana, as últi-
mas vagas restantes devem ser 
preenchidas, fechando a turma 
com 30 matriculados no total.

– O processo de matrícula 
está ocorrendo de acordo com 
o estabelecido. Já temos 23 ma-
triculados no curso e o limite 
serão 30. Os classificados obe-
decem a uma sequência correta, 
prevista pelo edital do vestibu-
lar. Estamos recebendo muitas 
ligações de interessados em fa-
zer a matrícula, mas precisamos 
seguir a ordem de classificação 
definida pelo vestibular, reali-
zado no dia 24 de fevereiro – 
explica o coordenador do curso, 

professor Jorge Brust.
As aulas no dia 11 iniciarão 

logo pela manhã, com uma aco-
lhida aos alunos e logo depois 
os estudantes já serão introdu-
zidos aos conteúdos do curso. 
Na parte da noite haverá uma 
aula inaugural para os pais e es-
tudantes com uma programação 
especial e também com a ceri-
mônia de entrega dos jalecos.

O coordenador do curso 
salienta ainda que está tudo 
pronto e organizado para o co-
meço das atividades letivas. – A 
Unijuí possui grande experiên-
cia no ensino na área da saúde 
e a estrutura já disponível está 
sendo adaptada e também am-
pliada para o curso de Medicina 
– afirmou Jorge Brust.



ROTA DO YUCUMÃ, 08 de março de 2019 13GERAL
COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

     Não importa em qual cidade do Brasil você mora. Ao andar 
com seu carro pelas ruas, provavelmente já viu algum automóvel à 
sua frente com um adesivo orgulhosamente colado na lataria. É um 
retângulo com três faixas diagonais, amarela, vermelha e verde, e 
um brasão no meio. Está é a bandeira do Rio Grande do Sul. Os gaú-
chos estão por todo o país e gostam de ser identificados como tais.

     Este orgulho é característico de uma região com uma cultura 
própria tão forte que talvez até se sobreponha à nacional. Eles são 
primeiro gaúchos, depois brasileiros. Tanto que, em alguns casos, o 
adesivo pode ser um mapa do estado com os dizeres “O Rio Grande 
do Sul é o meu país”. Um desejo de que o estado da federação volte 
a ser uma república independente, como já aconteceu um dia.

     Apesar do orgulho regional, muitos gaúchos deixaram sua ter-
ra para colonizar e fazer fortuna em outros lugares do país. Eles são 
em grande número no Norte, no Centro Oeste e no Oeste do paraná.

      A cultura do Rio Grande do Sul é tão forte que acaba sendo 
generalizada como a cultura da região Sul em geral. Assim como 
para nós, da parte de baixo do país, o sotaque nordestino é igual 
ao dos baianos das novelas da Globo, para eles os paranaenses e 
catarinenses fala como os gaúchos de A Casa das Sete Mulheres. 
A estereotipização dos personagens “étnicos” na Globo tem grande 
responsabilidade nisso, mas a representatividade da cultura gaúcha 
também 

     A força cultural e o espírito aventureiro destas pessoas que 
deixam suas cidades no Rio Grande do Sul para viver em outras 
partes do país resulta nesta necessidade de identificação mais explí-
cita. Não é uma atitude só deles, mas acho que é mais forte entre os 
gaúchos, que se agrupam em CTGs (Centros de Tradições Gaúchas), 
colocam suas bandeirinhas nos carros e mantêm o sotaque intacto. 
O exílio faz com que os gaúchos sejam mais gaúchos fora de seu 
estado do que quando estão lá. E quem diz isso não sou eu.

     O mesmo espírito gregário que acompanha os gaúchos quando 
estão em outras cidades tem seu equivalente cultural. O CD é um 
exemplo. Quantas coletâneas de artistas agrupados por estado você 
conhece? Ou se conhece, quantas fazem tanto sucesso? Também 
existem produtos literários reunindo gaúchos que apresentam ou di-
vulgam sua obra para o restante do país. Tanto na música quanto na 
literatura, o agrupamento facilita o acesso a outros mercados, mas 
não acredito que o único motivo seja este. Uma reunião de bandas, 
escritores ou outros tipos de artistas gaúchos também se justifica 
pela forte cultura que os une.

     Um exemplo deste fenômeno é o simpático livro Contos 
de Bolso (2005). Foi publicado pela editora Casa verde, de Porto 
Alegre, criada para viabilizar a publicação da produção literária 
de alguns dos escritores que fazem parte da antologia. Iniciativas 
como esta acontecem aos montes, mas neste caso você não precisa 
ter medo do resultado final. Os contos selecionados são enxutos na 
quantidade de palavras e frases, mas são repletos de talentos e sig-
nificados.

     Se você tem os dois pés atrás com essas coletâneas publicadas 
por editoras e escritores “independentes”, talvez seja a oportunida-
de de derrubar o preconceito. Se lhe serve de incentivo, ao lado de 
nomes desconhecidos estão autores que você já leu ou já ouviu seu 
amigo comentar: Luís Fernando Veríssimo, Daniel Pelizzari, Cintia 
Moscovich, Marcelino Freire e por ai vai....

      Parabéns a todas as Mulheres.
     “Procurei na gaveta um poema sobre o Dia da mulher, uma 

homenagem qualquer. Mas não existe homenagem qualquer, nem 
dia qualquer. Principalmente quando se trata de Mulher! E qualquer 
tentativa de escrever qualquer homenagem, não seria uma tentativa 
qualquer. O “qualquer” tá na cabeça do homem. Pronome indefini-
do que foi queimado em meio a sutiãs, junto com outras amarras! 
Mulher é substantivo, e muito bem definido! Feminino. Um dia, me 
atreverei a escrever algo para o Dia da Mulher. Quem sabe num 
“Oito de Março” qualquer, ou em qualquer outro dia qualquer. Qual-
quer que tenha sido a costela arrancada, na força bruta ou de forma 
amena, já valeu muito a pena”!

           Até a próxima.

Uma Breve reflexão 
Cultural Sobre Gaúchos

EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

Nesta segunda feira 
um grupo de amigos se 
reuniram na residência 
do casal Bruno e Preta 
para festejar o carnaval 
!!!!

Aqui em nossa city a 
opção para pular o carna-
val foi na Sede da Socapo 
a tarde o infantil e a noite 
para os adultos.

No mês que pas-
sou aconteceu no 
centro cultural a pa-
lestra sobre a saúde 
da mulher com a Dra 
Camila Amorim.

Nesta terça feira ocorreu 
a caminhada da Igreja Batista 
para comemorar o dia interna-
cional da mulher e a prevenção 
do câncer de colo de útero.

Estão felizes da vida 
os pais Roberto e Jane 
Tolotti com a formatura 
da filhota Eduarda em 
Direito pela Unijui !!!
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COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Quem já não ouviu dizer que “por trás de um grande 
homem sempre há uma grande mulher”? Com o advento 
da chamada “libertação feminina”, o provérbio ficou assim: 
“ao lado de um grande homem sempre há uma grande mu-
lher”. Outro dia já ouvi que essa grande mulher não está 
“por trás”, nem “ao lado”, mas “na frente de um grande 
homem”.

 Acredito que a pessoa que disse essa frase pela 
primeira vez não estava se referindo às esposas, amigas 
ou secretárias, mas à única categoria de mulher que é 
capaz de influenciar de fato na vida de qualquer tipo de 
homem, de fazê-lo mudar de opinião para melhor com fa-
cilidade, de moldar seu caráter: a mãe.

 É claro que as mulheres em geral podem ajudar 
um homem a tomar decisões acertadas na hora certa, pois 
todas elas são dotadas de uma capacidade especial de 
discernir o futuro, o que os homens não têm. E não se 
trata de poder de adivinhação, mediunidade ou vidência; 
é apenas algo que mistura racionalidade e emoção, uma 
coisa inexplicável denominada “sexto sentido”.

 Certa vez, precisando de um empregado para nos-
so sítio, contei à minha esposa sobre a ideia de contratar 
um senhor que me foi recomendado por pessoas sérias 
em razão do seu impecável histórico de vida. A Mágida 
não o conhecia, mas chegou a mudar o semblante quan-
do viu o homem chegando em nossa casa para trabalhar. 
Nunca vou esquecer as palavras dela: “esse homem vai 
nos incomodar, não quero que trabalhe um só dia pra nós”. 
Fiquei perplexo com tão veemente oposição. Argumentei 
que o homem era cristão - e dos fervorosos, parecia -, mas 
ela continuou: “mande esse homem embora, por favor”. 
Insisti, e ela então silenciou (sem concordar, é claro).

 Contratei o sujeito. Meses depois, embora traba-
lhando pouco e ganhando acima da média de qualquer tra-
balhador do ramo, o homem abandonou o serviço e ajui-
zou uma ação trabalhista contra mim, baseado em provas 
falsas. Mas a Mágida até hoje não sabe por que “não foi 
com a cara dele”. Muito menos eu.

 As mulheres não são fantásticas? Ai do marido que 
não escutar a esposa antes de fazer um negócio!

 Contudo, embora todas as mulheres tenham essa 
capacidade de influenciar, de ajudar um homem a tomar 
decisões ou manter-se em determinada posição social, só 
uma delas é capaz de formar, de estruturar o seu caráter. A 
mãe. Secretária eficiente, amiga ou esposa podem lapidar 
ou falquejar um pouco o caráter de um homem. Podem até 
tornar-se responsáveis pelo seu sucesso político, intelec-
tual ou financeiro, contribuindo para torná-lo grande nesse 
sentido. Podem fazer com que o homem se mantenha em 
posição de destaque. Mas jamais poderão tocar na estru-
tura da personalidade, do caráter do homem.

 Influenciar a ponto de fazer um homem grande no 
que diz respeito ao ser, ao caráter, ao espírito, isso é tarefa 
que Deus delegou com exclusividade às mães. Tem mais. 
É comum encontrarmos um homem normal decepcionado 
com a namorada, a esposa, a secretária ou a sogra. Mas 
jamais encontraremos esse homem decepcionado com a 
mãe. 

 O ensinamento que a mãe passa ao filho nunca é 
apenas uma lição; vem sempre misturado com fragmentos 
da alma. O conteúdo educativo passado ao filho sempre 
leva um pouco da vida da mãe a amalgamar-se à do filho, 
o que não ocorre em relação às outras mulheres. Por isso 
ouso transmudar o dístico para: “NA VIDA DE UM GRAN-
DE HOMEM E DE UMA GRANDE MULHER SEMPRE HÁ 
UMA GRANDE MÃE”.

 Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia!

As mulheres e as mães

GERAL

Emater atrasa salários por 
não ter recebido dinheiro 
de convênio com Estado

A crise nas finanças do Esta-
do chegou à Emater, que presta 
assistência técnica e extensão 
rural em mais de 90% dos mu-
nicípios do Rio Grande do Sul. 
Uma das mais importantes fon-
tes de recursos da organização 
é convênio firmado com o Pira-
tini. Cerca de 65% do montante 
da folha mensal, aproximada-
mente R$ 16 milhões, provêm 

desse contrato.
Como o governo não depo-

sitou o valor referente a este 
mês, o salário de 2,1 mil funcio-
nários não pôde ser depositado 
até o segundo dia útil do mês, 
conforme determina acordo co-
letivo. Os servidores da Emater 
não são funcionários públicos. 
A contratação é pelo regime da 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

– A Emater é uma presta-

dora de serviço para o Estado. 
Já gastamos o que tínhamos de 
outros recursos para pagar a fo-
lha de janeiro – explica Iberê 
de Mesquita Orsi, presidente da 
Emater.

Como os trabalhadores es-
tão sob regime da CLT e o pa-
gamento em atraso pode incidir 
multa, Orsi diz que notificou, 
na quinta-feira (28), o secretá-
rio da Agricultura, Covatti Fi-
lho, alertando para os riscos.

Stéphanie Telles

Gaucha ZH

Secretaria de Saúde de Tenente 
Portela  mobiliza equipe no 

combate ao mosquito da dengue
Desde que surgiu a suspei-

ta de um caso de Dengue em 
Tenente Portela uma grande 
mobilização está sendo feita 
no município para combater o 
mosquito transmissor da do-
ença. A equipe de Endemias 
da Secretaria de Saúde e Sa-
neamento faz o trabalho o ano 
todo, mas neste período, conta 
também com o apoio dos Agen-
tes Comunitários de Saúde, dos 
Fiscais Sanitários e da Vigilân-
cia Sanitária.

Todas as sextas-feiras as 
equipes realizam uma força ta-
refa em regiões da cidade. Na 
última sexta-feira, 1º, a ação foi 
realizada no Cemitério Munici-
pal e no Bairro Rubino Marro-
ni.

Conforme informações da 
Secretária de Saúde e Sanea-
mento, Micheli Vargas, é pre-
ocupante o número de focos 
e a quantidade de mosquitos 
encontrados, pois, só no Cemi-
tério foram recolhidos mais de 
50 sacos de lixo com capacida-

de para de 100 litros, de reci-
pientes inadequados utilizados 
para vasos, como potes de ali-
mentos, embalagens de vidro, 
e outros, e também as coroas, 
praticamente todas encharcadas 
de água e rodeadas de muito 
mosquito. O grande problema 
está também nos vasos fixos, 
que são de concreto, cerâmica 
ou outros materiais, sendo estes 
grandes depósitos de acúmulo 

de água e, consequentemente 
de larvas do Aedes.

O primeiro caso suspeito da 
doença foi descartado pelo La-
boratório Central do Estado, no 
entanto, um novo caso está em 
investigação. Na região, dois 
municípios já tiveram registro 
de casos da doença: Erval Seco 
e nesta semana foi confirmado 
um caso importado em Crissiu-
mal.

Equipes estão fazendo trabalhos de combate ao mosquito 
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22ª DPRI/PC recebe nova viatura 
e microcomputadores

GERAL

Na manhã desta quinta-feira 
(07), na sede da 22ª Delegacia 
de Polícia Regional do Interior 
(DPRI/PC), em Três Passos, 
aconteceu a entrega de um ve-
ículo e equipamentos de infor-
mática adquiridos pelo governo 
estadual por meio da Consulta 
Popular 2017/18. O investi-
mento alcançou R$ 130 mil.

De acordo com a titular da 
22ª DPRI/PC, delegada Cristia-
ne de Moura e Silva Braucks, 
a nova viatura, equipada com 
cela, será utilizada pela equipe 
volante da Polícia Civil, que 
atende os 21 municípios da Re-
gião Celeiro. Já os oito micro-
computadores serão instalados 
na Delegacia Regional de Três 
Passos e irão contribuir na me-

lhoria do atendimento a popu-
lação.

Desde 2011, a 22ª Região 
Policial já foi contemplada com 
dez viaturas através da Consul-
ta Popular. O Corede Celeiro 
informou que mais quatro ve-
ículos para a Polícia Civil de-
vem ser entregues futuramen-
te graças à votação na edição 
2018/19.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) divulgou nesta 
quinta-feira (07), o balanço da 
Operação Carnaval 2019 com 
dados referentes à Unidade 
Operacional de Sarandi, que é 
responsável pela fiscalização 
em 850 quilômetros de estradas 
federais nas regiões Noroeste e 
Norte do Rio Grande do Sul.

Entre os dias 1º e 05 des-
te mês, foram desencadeadas 
inúmeras ações de fiscalização 
com ênfase nos principais fato-
res relacionados aos acidentes 
de trânsito e mortes, como in-
gestão de álcool, ultrapassagem 
indevida, falta do uso do cinto 
de segurança e excesso de ve-
locidade.

Fiscalização com radares:

A utilização de radares por-
táteis foi intensificada no fe-
riadão de carnaval neste ano. 
Segundo a PRF, nas regiões 
Noroeste e Norte houve a dimi-
nuição em quase 50% no núme-
ro de motoristas autuados por 
excesso de velocidade.

Durante os cinco dias, os 
policiais rodoviários aborda-
ram mais de dois mil veículos, 
identificaram cerca de 2.800 
pessoas e realizaram 797 testes 
do etilômetro.

Autuações:

Conforme a PRF, foram 
emitidos 832 autos de infração 
entre a última sexta e terça-fei-
ra. Esse montante representa 
um crescimento de 19% em re-
lação ao ano passado. Do total 

de autuações, 101 são relativas 
à ultrapassagem em locais proi-
bidos.

Também se registrou o au-
mento de aproximadamente 
200% nas constatações de em-
briaguez ao volante ou recu-
sa do teste do etilômetro. Por 
causa disto, 40 condutores fo-
ram autuados. Ainda verificou-
-se elevação na quantidade 
de multas por falta do uso do 
cinto de segurança pelo moto-
rista (129%) e por passageiros 
(158%).

Acidentes:

De acordo com o levanta-
mento da PRF, todos os indica-
dores pertinentes aos acidentes 
de trânsito tiveram queda em 
2019 na comparação com o ano 
passado:

- Seis acidentes de trânsito 
registrados (-60%);

- Oito pessoas feridas 
(-60%);

- Um óbito (-66%);

Prisões:

A PRF informou que 21 
pessoas foram presas durante a 
Operação Carnaval deste ano. 
Isso significa um aumento de 
162% no montante de indivídu-
os detidos quando comparado a 
2018.

Dois motoristas foram fla-
grados no teste do etilômetro 
com teor alcoólico superior a 
0,34 mg/L e acabaram presos. 
Outras 19 pessoas foram presas 
por crimes diversos. Ainda, um 
veículo com ocorrência de rou-
bo/furto foi recuperado.

PRF registra redução nos 
acidentes de trânsito nas 
regiões Noroeste e Norte 

do estado

Soja apresenta boa perspectiva 
de produtividade no RS

Com 8% das áreas colhidas 
no Estado e outras 17% madu-
ras e por colher, a maioria das 
lavouras de soja no Rio Grande 
do Sul está em fase de granação 
ou enchimento de grãos, com 
67%. Outros 8% de área estão 
em floração. De acordo com o 
Informativo Conjuntural, di-
vulgado pela Emater/RS-Ascar 
nesta quinta-feira (07/03), nas 
regiões Celeiro, Noroeste Co-
lonial e Alto Jacuí, a cultura 
evolui rapidamente para o está-
dio de maturação, com diversas 
lavouras apresentando folhas 
com coloração amarela. As pri-
meiras lavouras colhidas apre-
sentam boa produtividade.

Nas regiões do Médio Alto 
Uruguai e do Rio da Várzea, as 
primeiras lavouras em fase de 

maturação apresentam ótima 
sanidade e boa perspectiva de 
produtividade, contrariando a 
expectativa de uma safra com 
forte pressão do fungo da fer-
rugem asiática. Na semana fo-
ram realizadas aplicações finais 
de fungicidas para controle da 
ferrugem e de inseticidas para 
controle de lagartas, percevejos 
e ácaros.

Na região da Produção, a 
cultura está em fase inicial de 
colheita, com rendimento mé-
dio na região de 62 sacas por 
hectare. Comparada ao perío-
do de implantação, onde houve 
problemas de replantio, a ex-
pectativa é positiva. Há baixa 
incidência de doenças e pragas 
em lavouras adequadamente 
monitoradas e tratadas. Na re-

gião Sul, na cultura predomi-
na o estágio de granação, com 
85% das lavouras. Na semana 
ocorreram secamento do solo, 
altas temperaturas e radiação 
solar intensa, prejudicando as 
lavouras de soja. As condições 
gerais das lavouras da região da 
Serra e dos Campos de Cima da 
Serra estão muito boas. A fase 
predominante é de enchimento 
de grãos, e as áreas cultivadas 
mais no cedo com variedades 
de ciclo precoce estão iniciando 
a fase de colheita.

A cultura do milho no RS 
apresenta 51% das lavouras 
colhidas. As demais áreas apre-
sentam 17% maduro, 24% em 
enchimento de grãos e o res-
tante em floração e desenvolvi-
mento vegetativo. 

Nova viatura deve ser utilizada pela equipe volante da Polícia Civil
D

ivulgação

Aumentou o número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool
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Vereador de Três Passos é o novo 
presidente da ACAMRECE

A situação da Cotrijuí um ano após a 
Liquidação Extra-Judicial

Governo vai pagar Consulta Popular e 
injetar recursos na saúde

Aulas do Curso de Medicina da Unijuí 
começam na próxima segunda-feira

Falta de repasses do estado atrasa 
salários na Emater

Soja apresenta boa perspectiva de 
produtividade para a safra

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

Recepcionistas recebem 
orientações para a FEICAP

A Comissão de Soberanas da FEICAP realizou no dia 28 de fevereiro, uma reunião com a equipe 
de recepcionistas que integram a edição de 2019 da feira juntamente com seus pais.

Foram selecionadas 12 meninas que estarão auxiliando na divulgação da FEICAP nos meses que 
antecedem o evento, bem como na recepção do público no período da feira.

Integram a Comissão de Soberanas como coordenadoras Fabiane Souza Amaral e Cristiane Sell 
Müller, ainda Lélia Müller, Giovane Huber, Marlene Bohn e Reni Bohn.

O encontro objetivou explicar quais serão as atribuições da equipe de recepcionistas e proporcionar 
um treinamento.

Os trabalhos foram conduzidos pela coordenadora da Comissão de Soberanas, Fabiane Amaral, 
que explicou os conceitos de bom atendimento e destacou a postura adequada de uma recepcionista.

Ela salientou ainda, a importância do treinamento para o constante aperfeiçoamento da equipe e 
também para a padronização de conduta, orientação e encaminhamento dos visitantes que estarão 
prestigiando o evento.

A programação do treinamento contemplou temas como o recepção, trabalho em equipe, ética, 
princípios, regras de conduta, cuidados pessoais e dicas.
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