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Acidente de 
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Oftalmologia do 
HSA é
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com grandes

hospitais do país
Natural do Rio de Janeiro,
médico comparou a
resolutividade do hospital de 
Tenente Portela com hospitais 
cariocas.

STJ mantém suspensão dos direitos 
políticos de ex-prefeito de Tenente Portela
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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redacao@provinciafm.com
Bolsonaro e as reformas

Como todos sabem, eu me considero um eleitor do Bolsonaro. Muito mais pela indignação, tendo em vista a 
corrupção que se instalou no país, do que por qualquer outro motivo. Eu fui um daqueles que saíram às ruas para 
clamar pelo novo, pela dignidade de viver num país melhor, já que no Brasil a prática política foi desvirtuada, 
tomada pela impunidade dos membros do legislativo e pela promiscuidade entre entes públicos e privados. Fui 
também um daqueles que lutaram pela Constituição de 1988, que acolhia os princípios da dignidade humana, 
educação, justiça social e tudo mais que achávamos essencial para um país crescer de forma humanitária, ali-
nhada com as premissas dos conceitos que permeavam os países da Europa, nos quais os Direitos Fundamentais 
eram aplicados e estudados na sua forma mais abrangente do ponto de vista social, como ocorria na Alemanha, 
um exemplo de vanguarda quando se fala em Direitos Fundamentais da pessoa humana.

Como já disse, não tive outra opção a não ser me tornar um eleitor de Bolsonaro, mas não um eleitor fanático, 
que perdeu o senso crítico e que aceita tudo em nome de voto de protesto contra a corrupção, não, votei conscien-
te e pronto para participar, caminhando junto, aprovando ou criticando pontos da pauta conservadora, medindo, 
sim, os exageros, os despropósitos, e de certa forma sempre com um olhar vigilante, como advogado, analisando 
as propostas de mudanças, principalmente na área criminal, em que a Carta Magna se esboçou na modernidade do 
Direito, visando à dignidade humana, o que já é contemplado nas Constituições modernas de países que podemos 
apontar como paradigmas de uma cultura avançada.

Com o aumento da violência no Brasil, a expressão “Direitos Humanos” se vulgarizou, pois, quando não se 
tem um baixo nível de criminalidade, culpa-se a política social, que visa aos direitos fundamentais, e se ateia 
fogo em todos os preceitos de proteção à população em nome de uma reação contrária a tudo que poderíamos ver 
como avanços na nossa Constituição.

O projeto de lei anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, no meu entender, abrange 
pontos positivos e muitos pontos negativos. É na realidade um apanhado de maior vigor contra crimes de lavagem 
de dinheiro e corrupção, o que é positivo. Contudo, toda exegese do princípio de execução penal é o acirramen-
to das prisões e o aumento significativo do encarceramento dos agentes delituosos, levando o país a um grave 
aumento da população carcerária, que hoje está por volta de 800.000 presos, ou seja, a terceira maior população 
carcerária do planeta.

A pergunta que se faz é a seguinte: Numa visão simplista, a ideia num primeiro momento parece ser a de 
encarcerar mais pessoas, construir mais presídios, enaltecer a excludente de ilicitude para vários casos controver-
sos, atolar a Justiça Criminal com mais processos, menosprezar alguns aspectos que atingem em cheio a nossa 
Constituição, mas seria essa a solução?

Vejo, portanto, com bons olhos a iniciativa da Comissão Arns, uma homenagem ao cardeal arcebispo D. Paulo 
Evaristo Arns, que em 1972, durante a ditadura militar, criou a Comissão Justiça e Paz de São Paulo. O grupo será 
presidido pelo ex-ministro e cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Integram também essa Comissão juristas 
de renome, como o criminalista Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, o ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, o 
ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira e o ex-ministro de Direitos Humanos Paulo Vannuchi.

Num governo Conservador, deve-se, antes dos postulados políticos, analisar se novas ideias podem ser palatá-
veis à população, que, ainda que repleta de razão em sua sede de vingança contra a violência, não pode abrir mão 
de leis que preservem um ajuste jurídico e acima de tudo técnico, a fim de não padecer um retrocesso em relação 
ao já conquistado na nossa Constituição, que em última instância sempre teve como objetivo a proteção da pessoa 
humana, principalmente dos mais pobres, pois são os que mais sofrem com o descaso da sociedade.

 Uma visão apolítica dos Direitos Humanos
Fernando Rizzolo

Fernando Rizzolo é Advogado, Jornalista, Mestre em Direitos Fundamentais, Professor de Direito

Semana passada, num voto que antes da metade já está sendo 
classificado como “histórico” por figurinhas do recinto, Celso de 
Mello, ministro do STF, foi na esteira de Simone Beauvoir para 
sustentar que não se nasce mulher. Tudo se passaria, creio, como 
se a linda e cobiçada fêmea da nossa espécie viesse ao mundo 
com o destino dos pés de couve, pronta para ser cozida, gratinada, 
frita, ou flambada. Feita ao gosto da freguesia. Agora, inteiro-me 
sobre o filme que Wagner Moura rodou exaltando Marighella e 
isso ajudou a fixar, em mim, a ideia de que há uma distopia convi-
vendo conosco. Utopia já é coisa complicada. Utopia pelo avesso, 
então...

 Entendam-me. Wagner Moura pode filmar a história que qui-
ser. Eu exercitarei minha liberdade de não assistir. Pode fantasiar 
quanto entender sobre esse terrorista, autor do Minimanual do 
Guerrilheiro Urbano. Pode apresentá-lo branco, negro ou ruivo, 
como lhe convier, que eu não me importo. Esquerdistas de meu 
convívio explicaram-me que isso não é desonestidade intelectual, 
mas “liberdade de criação artística”. Meu espanto é que denotaria 
preconceito. Tudo isso me falaram enquanto conversávamos, eu 
no meu quadrado e eles ali, à porta de sua distopia.

 Quando reconhecemos o que estou descrevendo, que muitos 
brasileiros vivem num mundo imaginário, etéreo, desconfigurado, 
os contornos da realidade se alargam. A gente começa a entender 
por que o auditório de Wagner Moura, distante 10.572 quilômetros 
da carceragem de Curitiba, ecoou frases de ordem por Lula livre, 
por que Jean Wyllys foi a Berlim e por que era imperioso men-
cionar Marielle Franco. Graças à distopia, a OAB é contra Sérgio 
Moro e os ministros do STF fazem o que fazem. Ela também per-
mite entender o motivo pelo qual crimes praticados por bandidos 
reais são minimizados pelos mesmos políticos e magistrados que 
buscam criminalizar a incivilidade de cidadãos comuns, posto que 
efetivos crimes motivados por preconceito, crimes já são.

A distopia, espreitando à sua porta eu vi, funciona como um 
grande ventre moedor da história. A tragédia que a esquerda brasi-
leira produziu no Brasil vira um sonho de liberdade que morreu na 
eleição de outubro passado. É a tristeza imensa das bandeiras ver-
melhas! Entram fatos e saem símbolos, aqueles são digeridos para 
que estes sejam produzidos. Mundo afora, milhões de cadáveres 
são incinerados no anonimato para que uns poucos, os escolhidos, 
sirvam aos poderes distópicos. Por isso, o filme Trotsky os inco-
modou tanto, como escrevi em “Trotsky, por que os comunistas 
detestam o filme”. Bibliotecas inteiras ganham a lixeira do des-
prezo para que raros fatos, também eles escolhidos, trabalhados na 
ourivesaria das versões, se convertam em discurso, aula, sermão, 
vídeo, slogan e filme (sempre à custa de quem vai ser enganado 
por tais peças).

Na mesa dos acontecimentos, sabe-se que todas as dezenas de 
organizações que atuaram na clandestinidade contra os governos 
militares, entre elas a ALN de Marighella, lutavam pela instala-
ção no país de um regime comunista cuja vitória era buscada com 
instrumentos de guerrilha e terrorismo. As palavras democracia 
e liberdade, hoje tão apaixonadamente pronunciadas quando há 
referências ao período, eram solenes ausências, desprezíveis pla-
taformas burguesas que não apareceram sequer quando os seques-
tradores do embaixador norte-americano obrigaram o governo a 
autorizar a leitura de um manifesto em cadeia nacional de rádio e 
TV. Uma oportunidade de ouro para afirmar compromissos com 
democracia e liberdade! No entanto, nenhuma dessas palavras é 
mencionada. O longo texto só fala em luta, assaltos, guerra e vio-
lência revolucionária.

Por isso, nunca houve o mais tênue apoio popular às organi-
zações guerrilheiras e terroristas que hoje produzem esses memo-
riais distópicos de realidades e motivações que nunca existiram. 
Não é por acaso que o regime cubano sempre foi referência e que, 
mesmo depois de criar o inferno na Venezuela, o “bolivarianismo” 
permanece no altar das devoções.

MARIGHELLA, WAGNER 
MOURA E A DISTOPIA

Como você avalia o governo de Jair Bolsonaro até aqui? Essa é uma 
pergunta que você deveria estar se fazendo no momento em que o gover-
no caminha para completar apenas dois meses no poder. No Brasil paira 
a lenda que as coisas somente começam a acontecer depois do carnaval, 
sempre foi assim, os primeiros 60 dias do ano sempre foram mais devagar 
e os primeiros 60 dias de um governo, então, nem se fala.

No governo de Bolsonaro essa regra não condiz com a realidade. Em 
menos de dois meses o governo teve um decreto flexibilizando a posse de armas, colocou o exército para 
executar obras que estavam paradas a tempos e apresentou no Congresso Nacional dois importantes proje-
tos. O primeiro que altera leis para combater corrupção, crime organizado e crimes violentos e o segundo a 
necessária reforma da previdência. Claro que há outras ações que não carecem ser pontuadas aqui. Esses três 
assuntos isoladamente já dá uma dimensão do que está sendo o início do governo de Bolsonaro.

Claro que todos eles são passiveis de criticas, principalmente por parte de quem não votou em Bolsona-
ro, no entanto, é importante ressaltar que todas as propostas apresentadas até aqui, vieram de encontro com 
o que o eleitor do ex-deputado esperava. E foi isso que o elegeu. As suas propostas para o seus eleitores.

É um início de governo intenso. Bom ou ruim, o tempo dirá. Por hora constata-se apenas que o trabalho 
está acontecendo. Você pode olhar pelo prisma da crise do ministro demitido em menos de 60 dias ou pelo 
prisma dos projetos apresentados  em menos de 60 dias. A escolha é sua.
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Nova identidade
A nova carteira de identidade 
já esta sendo emitida na re-
gião. Em Três Passos o Ins-
titui de Identificação leva em 
torno de 30 a 40 dias para en-
tregar o documento que ago-

ra pode conter uma série de outros dados, 
como número da carteira de motorista, do 
seguro social, do registro profissional, do 
PIS ou PASEP, da CTP e até do tipo san-
guíneo. O novo documento começou a ser 
expedido no início deste mês. Devido à pro-
cura é comum ter que esperar até 3 horas na 
fila de confecção.

Limpeza das ruas 
Começou cedo o trabalho na última segun-
da-feira, pelo ritmo, o novo secretário de-
verá cumprir a promessa feita aos muníci-
pes. Segundo ele, em três meses a cidade, 
incluindo bairros, estará novamente apre-
sentável.

Revitalização da Brasília
O tratamento de pintura, con-
serto e limpeza da Praça Bra-
sília está sendo recebido com 
louvor pelos muitos utilizado-
res daquele espaço público. A 

estrutura de concreto foi lavado, possivel-
mente será pintada e vários trechos de cor-
dão e calçadas estão sendo recuperados.

Revitalização 2
A permanência de um grupo de pessoas 
desocupadas nas dependências da quadra 
coberta da praça é motivo de questiona-
mento. Hoje um grupo assistencial faz uma 
obra de caridade com os frequentadores do 
local, porém, os moradores das proximida-
des gostariam da retirada definitiva deles da 
praça.

Responsabilidade de todos
Embora seja responsabilidade do poder pú-
blico a retirada do lixo e a limpeza das ruas, 
é indiscutível que os cidadãos também de-
vem fazer a sua parte evitando jogar garra-
fas, sacos plásticos e lixo em vias públicas.

Como é difícil
entender que a 
corrupção é crime 
grave e que roubar é
errado.
Assim como
abrir mão de recursos 
do Estado em favor
de terceiros
é utilizar o que é 
de todos em
benefício pessoal!!!!

***Não há dúvida que o eleitor que teve 
uma dívida com o setor público perdoada 
imagina que o bondoso é o político que per-
doou....
***É evidente que não evitaria o acidente 

com o cartador, mas exigir 
o uso de faixas refletiva em 
quem transita no leito da rua 
deveria ser uma prática insti-
tuída. Dica para os vereadores.

***Dizem por aí que na Barra o decreto de 
posse de armas poderá agravar mais ainda a 
vocação para a tragédia.
***As vistas grossas para o uso do celular 
no volante pode nos trazer consequências 
amargas.
***Fazer caridade com o dindim público 
pode render voto e fama, mas tem as suas 
consequências.

O homem  entra num bar e diz para o bar-
man:
– Eu queria que o senhor me  pagasse uma 
bebida!
O barman, muito admirado, responde que 
não. Diz que o bar dele não é a Santa  Casa 
de Misericórdia.
– Ah! Mas eu tenho aqui uma coisa impres-
sionante e, se eu lhe mostrar, você vai me  
pagar uma bebida!
O barman, intrigado, pede que ele  mostre.

Então o cliente tira do casaco um baralho 
de cartas, com cerca de 30 cm de tamanho.
O barman fica perplexo e, como nunca ti-
nha visto um baralho de cartas tão grande, 
resolve pagar uma bebida ao homem.
Alguns jogos e copos depois, o barman re-
solve perguntar ao homem onde é que ele 
tinha arranjado tão estranho  baralho.
– É que encontrei um gênio que concede 
desejos!
O  barman, todo empolgado, pede logo ao 
homem que lhe mostre o gênio, para pedir 
alguma coisa.
O homem dá uma lâmpada ao barman, que 
a esfrega, e, realmente, aparece o tal gênio, 
dizendo o seguinte:
– Vou conceder-te um único desejo, mas rá-
pido, que eu quero voltar a dormir!
O barman então, sem pensar muito, pede a 
primeira coisa que lhe vem à cabeça:
– Quero um milhão! “UM MILHÃO EM 
NOTAS!
O gênio estala os dedos e, de repente, o bar 
fica entulhado de botas.
– Botas??? Eu pedi um milhão em notas e 
não em botas!
E, virando-se para o homem:
– Esse gênio é um bocado surdo, não 
acha???
O homem responde:
– Claro que é, você tem alguma dúvida? 
Pra quê que eu ia querer um BARALHO 
de 30 cm?!

STJ nega recurso a ex-prefeito
O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento de um 
recurso especial impetrado pela defesa do ex-prefeito 
Rubens Antônio Morroni Furini, o Ibê, que entre ou-
tras coisas objetivava questionar o acordão da própria 
corte que o condenou a multa e a perda de direitos po-
líticos por improbidade administrativa. Os motivos da 
ação que originou esta decisão são decorrentes de falhas 
administrativas que o réu cometeu enquanto prefeito de 
Tenente Portela. Atualmente o ex-prefeito exerce o car-
go de vereador pelo PP no legislativo portelense. A de-
cisão do STJ poderá ensejar o pedido do cumprimento 
da sentença original que impõe a suspensão dos direitos 
políticos do edil e o seu consequente afastamento da atividade parlamentar. Mais detalhes 
nesta edição.

Repercussão nacional
Um acidente de trânsito envolvendo um ca-
tador de recicláveis de Tenente Portela aca-
bou merecendo espaço na mídia nacional. 
O motivo da repercussão foi a divulgação 
das filmagens de câmara de segurança que 
mostram o momento do atropelamento. 
Matéria completa nesta edição.

Importância impar
Uma entrevista com o Dr. Heron Gomes 
Correia sobre realização de transplantes 
de córneas no HSA de Tenente Portela foi 
o destaque do Tribuna Popular no sábado. 
O cirurgião destacou a importância da con-
quista, que coloca Portela no topo do aten-
dimento médico em pequenas cidades.

***Dizem por aí que a parte mais sensível 
do ser humano é o bolso, uma verdade in-
contestável.
*** Dizem por aí que os bastidores da polí-
tica regional já está a todo o vapor.
*** Já tem até gente se apresentando em 
repartições públicas do estado como pré-
-candidato. O movimento tende a aumentar.
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A Educação perpassa por di-
versos segmentos até ser consti-
tuída como tal, é com este obje-
tivo que a Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Despor-
to de Derrubadas deu início às 
atividades educacionais deste 
ano de 2019. Para tanto, foram 
realizados encontros com toda 
a equipe envolvida com a edu-
cação do município.    

 Dia 12 de fevereiro do cor-
rente, ocorreu a formação com 

equipe da SMECD, diretores, 
professores, motoristas, secre-
tários de escola, agentes edu-
cacionais, e serviços gerais de 
escola com o Palestrante Ma-
gicontador Eric Chartiot, o qual 
abordou o tema “PROFESSOR 
O VERDADEIRO MÁGICO”, 
trazendo para reflexão através 
de suas atividades práticas, 
motivação para toda equipe de 
trabalho, o evento aconteceu na 
Câmara Municipal de Vereado-
res e contou com a presença do 
Prefeito Municipal Alair Ce-

min, Vice-prefeito Miro Mül-
beier, Secretária Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto 
Professora Cristiane Führ, Vi-
ce-presidente da Sicredi Celei-
ro RS/SC Adir Francisco Salan-
te, Gerente da Unidade Sicredi 
de Derrubadas Gustavo Henri-
que da Silva e a coordenadora 
do PUFV Angela Pereira. Pela 
parte da tarde foi dado continui-
dade aos trabalhos de formação 
continuada, com os Docentes 
da Rede Municipal de Ensino 
de Derrubadas.

Programação abre ano
 letivo em Derrubadas

Ascom/Derrubadas

Mais um ano se inicia e com 
ele novos sonhos e projetos em 
busca do saber. Com este intui-
to a Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Ayrton Senna 
de Tenente Portela retorno as 
atividades iniciando o 2019 na 
segunda-feira, 11, onde a di-
reção e a equipe diretiva pro-
porcionaram aos professores e 

funcionários um momento de 
reflexão bem como orientações 
sobre o ano letivo de 2019.

Já na quarta-feira, 13, deu-se 
o início o ano letivo de 2019. 
Primeiramente foram agracia-
dos os alunos e seus familiares 
pelo diretor Tiago Wollmann 
bem como pela sua vice-dire-
tora Irani Balestrin, os mesmos 
conversaram com os alunos lhes 

desejando um bom ano letivo e 
que todos os pais/responsáveis, 
alunos, professores e funcioná-
rios possam se sentir atuantes 
em busca de uma qualidade de 
ensino. Após está socialização 
os alunos foram direcionados 
cada um para sua turma, a ale-
gria e a felicidade em estar na 
escola era perceptível no olhar 
de cada criança.

Início do ano letivo na Escola 
Municipal Ayrton Senna

As aulas na maior escola municipal de Tenente Portela iniciaram na segunda-feira

D
ivulgação

Campeonato de Futebol de 
Campo tem previsão de 

início para o final de março

Tenente Portela

Aconteceu na noite da se-
gunda-feira, 18, nas dependên-
cias do Auditório do Centro 
Cultural, a primeira reunião 
para a organização do Cam-
peonato de Futebol de Campo 
de Tenente Portela, reunindo 
representantes de equipes, co-
munidades e interessados em 
participar.

Com a presença da Secretá-
ria de Educação, Cultura e Des-
porto, Silvane Piffer de Borba, 
os Diretores de Esportes, Edir 
Avrella, e de Cultura, Régis 
Carniel, conduziram os traba-
lhos, apresentando a proposta 
do certame e o seu regulamen-
to.

A perspectiva é de que mais 
de 10 equipes irão participar do 
campeonato que tem previsão 
de início no dia 24 de março. 
Dentre as novidades para esta 

edição estão o fato de que será 
equipe única, não havendo mais 
time aspirante e principal, a 
equipe será mista, ou seja, de-
verá ter sempre três atletas ve-
teranos (classe 1982) em campo 
atuando, e estes terão as substi-
tuições ilimitadas. As equipes 
poderão também inscrever até 4 
atletas sem vínculo algum com 
o município, considerados de 
fora.

As fichas de inscrição para 
equipes, bem como o regula-
mento ainda estão disponíveis 
no Centro Cultural e deverão 
ser entregues até o dia 18 de 
março juntamente com toda a 
documentação exigida dos atle-
tas.

Os jogos acontecerão so-
mente nos estádios do Miraguai 
e do Ypiranga, prioritariamente 
aos domingos. A data do sorteio 
ainda não foi definida.

Reunião definiu detalhes da competição

Três Passos vai começar 
segunda etapa de 

revitalização em praça
O prefeito Municipal, José Carlos Amaral, assinou na manhã 

desta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, a autorização, para a segun-
da etapa da revitalização e recuperação do pátio e do entorno do 
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal.

Junto com as engenheiras Janete Bourscheid e Camila Mertz 
Souza, e da arquiteta Camila Buchner, ele tratou sobre o projeto 
que será executado no entorno dos prédios, que incluem mudanças 
significativas na segunda etapa como as calçadas internas, cons-
trução de rampas de acessibilidade, colocação de piso no estacio-
namento, sistema de condução da água pluvial das calçadas e do 
prédio, reforma dos banheiros e jardinamento, ainda, continuação 
da construção do passeio externo com piso intertravado e placas de 
concreto.

Na primeira etapa, a revitalização da Prefeitura Municipal con-
tou com obras, como a construção do muro, cercamento, constru-
ção de filtro e fossa de tratamento de esgoto, tubulação pluvial e 
passeio lateral.
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Encontro de abertura reuniu professores, diretores e autoridades
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STJ mantém suspensão de direitos 
políticos de vereador de Tenente Portela

Superior Tribunal de Justiça 
negou seguimento em recurso 
impetrado pela defesa do vere-
ador e ex-prefeito de Tenente 
Portela Rubens Antônio Mar-
roni Furini, que já havia sido 
condenado pela justiça por im-
probidade administrativa.

A decisão de 01 de fevereiro 
deste ano foi proferida pela mi-
nistra Maria Thereza de Assis 
Moura, vice-presidente do STJ.

O recurso extraordinário 
impetrado pela defesa do verea-
dor “Ibe Furini”, questionava a 
aplicabilidade da lei de impro-
bidade administrativa, no caso 
julgado, e pedia a suspensão 
do processo até que o Supremo 
Tribunal Federal julgasse a nor-
ma da aplicabilidade da lei em 
repercussão geral. A ministra 
negou seguimento do recurso e 
com isso a condenação de Ibe 
Furini é mantida e definitiva.

O ex-prefeito, herdeiro polí-
tico de uma família tradicional 
de Tenente Portela, tendo sido 
vereador, presidente da Câmara 
e prefeito de Tenente Portela, 

foi condenado em processo mo-
vido pelo Ministério Público, 
onde no ano de 2005 e parte do 
ano de 2006, quando este era 
prefeito, renunciou a cobrança 
da contribuição para custeio da 
iluminação pública, bem como 
deixou de cobrar créditos ins-
critos em dívida ativa.

O político foi condenado 
com multa civil de R$ 10 mil 
reais e suspensão dos direitos 
políticos e proibição de contra-

tar com o poder público pelo 
período de cinco anos.

Advogados consultados por 
nossa reportagem, em relação 
ao caso, nos informaram que a 
partir da decisão aguarda-se a 
comunicação a Justiça Eleito-
ral, sendo que feita a comunica-
ção, esse deve decretar a perda 
do mandato de vereador que 
Rubens Antônio Marroni Furini 
ocupa atualmente na Câmara de 
Tenente Portela.

O ex-prefeito Ibe Furini poderá perder o mandato de vereador

Famurs comemora suspensão de 
processos de aposentados que 

retornam ao cargo

A Famurs obteve nesta se-
gunda (18/2), uma decisão do 
Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado (TJRS) sus-
pendendo todos os processos 
pendentes, individuais ou co-
letivos que envolvam a questão 
da vacância ou não do cargo, 
quando o servidor se aposenta 
pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS).

A Famurs encaminhou o pe-
dido juntamente com a Consul-
toria em Direito Público (CDP) 
que entrou no processo chama-
do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR) 
nº 70077724862, do município 
de Pinheirinho do Vale, visando 
declarar constitucional ou não 
a previsão da norma local que 
determina expressamente ser a 
aposentadoria motivo de vacân-
cia do cargo público.

Com a medida determina-
da pelo relator do processo, 
desembargador Glênio José 
Wasserstein Hekman, todos os 
casos que tratam desta matéria 
estão suspensos a partir da de-

cisão. No despacho proferido, o 
magistrado destaca que o aco-
lhimento do pleito da Famurs 
visa a preservação da segurança 
jurídica. O advogado da Fede-
ração, Gladimir Chiele, revela 
o acerto da decisão. “A situa-
ção tem gerado grande instabi-
lidade e repercussão negativa 
na organização gerencial e nas 
finanças do município”, justifi-
cou Chiele.

O desembargador determi-

nou, ainda, que a referida de-
cisão deve ser comunicada aos 
juízes de cada comarca ou se-
ção judiciária. Ou seja, a partir 
de agora, cada juiz de primei-
ro grau receberá o comando 
de suspensão, não podendo 
dar sequência a quaisquer atos 
processuais relativos à matéria. 
Isso até o julgamento definitivo 
do processo que serve de parâ-
metro aos demais, pelo pleno 
do TJRS.

D
iv

ul
ga

çã
oAscom/Famurs

Em 2004 a seleção brasileira ainda era a maior força do fute-
bol mundial. Em 1994 o Brasil havia sido campeão do mundo e 
ali inciava uma geração que dominaria o mundo futebolístico por 
muito tempo. Em 1998 o Brasil chegou novamente a final, perdeu 
para a França e em 2002, voltou a final, dessa vez conquistando 
o penta campeonato, ou seja, até aquele momento, eu que tinha 
visto três Copas do Mundo e nas três o Brasil esteve na final.

Em uma época de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho per-
der era algo raro. Então com essa confiança o Brasil jogou a Copa 
América de 2004. O problema foi que esses craques que acabei 
de citar não participaram da competição e o Brasil foi montado 
com um grupo mais jovem e com alguns jogadores que formavam 
um bom time, mas não eram nem de longe o nível daqueles que 
vinham rotineiramente vestindo a camisa canarinha.

O Brasil classificou em segundo no seu grupo atrás do Para-
guaí, e por mais que pudéssemos ter esperança com as atuações de 
Luiz Fabiano, Adriano e Alex, no final eu olhava os jogos sempre 
desconfiado e suspirando: “Ah se o Ronaldinho Gaúcho estivesse 
em campo.” É compreensivo, em 2004 Ronaldinho Gaúcho era 
de longe o maior driblador do planeta, fazia gols extraordinários 
e tinha a Europa aos seus pés.

Na fase seguinte o Brasil pegou o México. Meteu 4 a 0. O 
Adriano arrebentou naquele jogo. Fez dois e deu passe pro Ri-
cardo Oliveira fazer o terceiro. Enfim o Brasil passou voando. Na 
sequência, na semifinal, pegou o Uruguai e depois de um empate 
no tempo normal em 1 a 1, venceu nos pênaltis e se classificou 
para enfrentar a Argentina na final. E é nessa final que quero focar 
a minha crônica dessa semana.

Eu estava em casa assistindo a final. A Argentina saiu vencen-
do por 1 a 0. O Brasil empatou. Quando o jogo estava no 1 a 1, 
meu avô chegou.

Meu avô nunca foi muito ligado em futebol. Na sua velhice 
então, muito menos, tinha se reencontrado com a igreja e dividia 
seu tempo de velhice e enfermidades entre tocar violão, ler e ir à 
igreja.

Religiosamente ele passava lá em casa antes de ir para o culto. 
Com a bíblia em baixo do braço, ele entrou, falou alguma coisa 
com minha mãe e sentou no sofá em minha frente. Eu estava lou-
co com aquele jogo que rugia em volume exagerado em nossa 
televisão de 14 polegadas.

A Argentina com seu time titular, dominava a partida, pres-
sionava de todas as formas e o Brasil, se defendendo como dava. 
Tevez e D’Alessandro estavam voando na época. Como é de meu 
feitio, eu estava lá, praguejando, gritando, roendo as unhas e so-
frendo fanaticamente. Meu avô só me observava e ria.

Ele levantou para ir para igreja no justo instante em que o cro-
nômetro marcava 42 minutos do segundo tempo e a Argentina 
fazia 2 a 1. Eu, fanático gritei alucinado. Meu avô, por algum 
motivo se interessou. Largou a bíblia na guarda do sofá e voltou 
a sentar.

Dois minutos depois eu olhei para ele e lá estava o velhinho 
roendo as unhas. No final da partida, quando os Argentinos já es-
tava comemorando, Diego levantou a bola na área, Luiz Fabiano 
disputou no alto e Adriano na sobra deu uma virada extraordinária 
e meteu a bola na rede. 2 a 2. Eu explodi em gritos. Meu avô sal-
tou do sofá e gritou junto comigo.

No final o jogo foi para os pênaltis e o Brasil venceu. Juntos, 
eu e meu avô, vibramos em cada cobrança. Lhes juro que até ouvi 
alguns palavrões escorrendo dos lábios do velho. O Brasil ven-
ceu. Foi campeão. Gritamos juntos e comemoramos.

Depois do jogo, quando eu já estava mais calmo, meu avô 
olhou para mim e com um sorriso nos cantos dos lábios, saiu com 
essa:

- Quem que tava jogando?
Eu ainda lembro das palavras dele. Ouço o riso da minha mãe 

e ele justificando:
- Se meu neto está torcendo, eu também torço.
Aquilo me marcou profundamente. É umas das mais queridas 

lembranças que tenho de minha adolescência. Alguns dias depois, 
ele adoeceu, foi para o hospital e  a morte ceifou qualquer chance 
de eu ver outro jogo com meu avô. 

O gol de Adriano, 
eu e meu avô

Cam
ara de Vereadores
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Uma das lesões mais encontradas nos praticantes de esportes 
de contato é o entorse do joelho, uma articulação que suporta o 
peso do corpo e ao mesmo tempo serve de apoio para mudan-
ças bruscas de direção no gesto esportivo (golpe, drible, ataque, 
taquear).

Em geral, o peso está apoiado sobre o joelho, com o pé preso 
ou aderido no piso, e o joelho é forçado para dentro, com lesão 
das estruturas internas (mediais), podendo haver um componen-
te de rotação, o que agrava o quadro.

Dependendo da força e da continuidade do movimento, vá-
rios graus de lesão podem ser originados, desde apenas a lesão 
do ligamento colateral medial, uma estrutura periférica e que é 
a primeira a estabilizar este movimento, passando pelo menis-
co medial, uma estrutura já dentro da articulação até chegar no 
ligamento cruzado anterior, o eixo central da articulação e que, 
quando lesado, origina um inchaço importante do joelho que 
pode ser acompanhado de um estalo audível.

Ligamento Colateral Medial: é uma estrutura fora da articu-
lação e portanto, quando lesado, pode se regenerar pela cicatri-
zação espontânea e fisioterapia, retornando o atleta à atividade 
após um período de 3 a 6 semanas, dependendo do grau de lesão 
do ligamento.

Menisco Medial: já é uma lesão mais grave, que afeta uma 
estrutura dentro da articulação, levando a um derrame (inchaço 
da articulação), necessitando de uma avaliação mais criteriosa, 
muitas vezes complementada através de ressonância magnética 
do joelho, e que pode, dependendo da lesão, necessitar de uma 
artroscopia (pequena cirurgia) para o seu tratamento, com um 
tempo de retorno variando de 2 a 3 meses.

Ligamento Cruzado Anterior: é uma lesão grave, que gera 
uma instabilidade do joelho em movimentos de rotação e mu-
dança de direção, o que, em muitas situações exige o tratamento 
cirúrgico para a sua correção, reconstruindo o ligamento lesado 
com o uso de um enxerto vizinho (tendão patelar, tendão do 
semitendíneo, etc), afastando o atleta por mais de 6 meses de 
suas atividades.

Uma boa maneira de prevenir os traumas na articulação é 
manter uma musculatura bem condicionada, forte e alongada, 
exercícios de musculação para membros inferiores é uma boa 
dica, evitar também praticar esportes em excessiva fadiga e em 
pisos muito aderentes.

De qualquer modo, se houver alguma lesão, a mesma deve 
ser avaliada e tratada precocemente, para o reestabelecimento 
integral do atleta antes do retorno à atividade física, pois muitas 
vezes encontramos lesões que são agravadas ou que levam a 
lesões secundárias decorrente de 

Lesões nos Esportes de Contato

Quatros hospitais da Região Celeiro 
estão aptos a financiamento via FUNAFIR

secretaria estadual da Saúde 
(SES) anunciou que subiu para 
116 o número de hospitais fi-
lantrópicos e santas casas que 
podem aderir à linha de crédi-
to por intermédio do Fundo de 
Apoio Financeiro e de Recupe-
ração dos Hospitais Privados, 
Sem fins Lucrativos e Hospitais 
Públicos (FUNAFIR).

Na lista divulgada pela SES 
aparecem quatro instituições 
da Região Celeiro: Hospital de 
Caridade de Crissiumal, Asso-
ciação Hospitalar Bom Pastor 

de Santo Augusto, Associação 
Hospitalar Beneficente Santo 
Antônio de Tenente Portela e 
Hospital de Caridade de Três 
Passos.

O valor do financiamento 
também foi ampliado para R$ 
100 milhões, junto ao Banri-
sul, com prazo de carência de 
12 meses. Os juros serão subsi-
diados pelo governo do estado. 
Podem aderir à linha de crédi-
to, entidades que atendem pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Inicialmente, o empréstimo be-

neficiava 112 instituições no 
valor total de R$ 90 milhões.

Ao aderir à linha de crédito, 
as entidades se comprometem a 
manter, no mínimo, os serviços 
prestados ao SUS existentes na 
data da concessão do financia-
mento. Após a liberação dos 
recursos, as instituições terão 
até 180 dias para prestar contas 
aos respectivos conselhos mu-
nicipais de saúde, assim como 
o Conselho Diretor do FUNA-
FIR. O programa está em fase 
de implantação no Banrisul.

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela é uma das entidades que terão acesso ao fundo

Redentora: Reinauguradas 
instalações do Conselho Tutelar

No dia 13 de fevereiro foram 
reinauguradas as instalações do 
Conselho Tutelar, em atividade 
que contou com a presença dos 
conselheiros tutelares e de au-
toridades locais.

Foi realizada uma reforma 
no prédio e os conselheiros re-
ceberam um computador e uma 
impressora. Além disso, foi en-
tregue oficialmente um carro 
com motorista para a entidade.

Segundo a primeira dama 
e responsável pela Secretaria 

Municipal de Assistência So-
cial, Eliane Amaral Costa, cui-
dar das crianças e adolescentes 
é uma prioridade da Adminis-
tração Municipal, e, para isso, 
é preciso proporcionar infra-
-estrutura adequada ao Conse-
lho Tutelar.

Ascom/Redentora

O prédio passou por reformas através de recursos rdo próprio municípío
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Senadores aprovam Projeto de 
Lei que proíbe o casamento de 

menores de 16 anos
Senado Federal aprovou 

na tarde desta terça-feira (19), 
o Projeto de Lei que proíbe o 
casamento de pessoas meno-
res de 16 anos. A atual legis-
lação permite a união em caso 
de gravidez. A proposta segue 
para sanção do presidente Jair 
Bolsonaro.

A proposta mantém a exceção, que já consta no Código Civil, 
para o casamento de jovens de 16 e 17 anos. Neste caso, os pais dos 
menores precisam autorizar a união.

O presidente Jair Bolsonaro terá 15 dias para decidir se sancio-
na ou não a nova Lei.
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Sicredi investe em ações 
que valorizam a participação 
dos associados. Uma delas é a 
assembleia, reunião que permi-
te que a decisão coletiva se so-
bressaia e na qual o associado, 
‘dono do negócio’, seguindo os 
princípios do cooperativismo, 
pode votar e ajudar a decidir os 
rumos da cooperativa de crédi-
to.

O cronograma de assem-
bleias da Sicredi Celeiro RS/
SC vai até o dia 26 de fevereiro 
e contemplarão os 19 municí-
pios em sua área de atuação. 

Na noite de quinta-feira da 
semana passada foi realizada 
assembléia em Tenente Portela 
que reuniu um grande números 
de associados no Clube Comer-
cial.

Os associados tiveram a 
apresentação dos resultados 
da cooperativa, bem como to-
maram decisões recorrentes ao 
futuro da cooperativa que preza 
sempre pela participação de-
mocrática de seus pares.

Na ocasião, os coordena-
dores de núcleo apresentaram 
os resultados do exercício an-

terior. Em outro momento, os 
cooperados conversaram e de-
cidiram, abertamente, sobre os 
rumos da cooperativa de crédi-
to para 2019.

– A participação do asso-
ciado nas assembleias é funda-
mental. Aqui na Sicredi Celeiro 
RS/SC, todo o investimento do 
associado é revertido no desen-
volvimento da economia local. 
Desta forma, a rede de negó-
cios é fortalecida, beneficiando 
a comunidade. Além disso, o 
associado também recebe a sua 
parte proporcional aos resulta-
dos do período – explica Vitor 
Augusto Rizzardi, presidente 

da Sicredi Celeiro.
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 va-
loriza a participação dos quatro 
milhões de associados, os quais 
exercem um papel de dono do 
negócio.

Com presença nacional, o 
Sicredi está em 22 estados* e 
no Distrito Federal, com mais 
de 1.600 agências, e oferece 
mais de 300 produtos e serviços 
financeiros. Mais informações 
estão disponíveis no site.

Sicredi Celeiro realiza 
Assembleia em Tenente Portela

Em Tenente Portela a Assembléia foi realizada no Clube Comercial

Mais de 3,1 milhões de 
infrações de trânsito foram 
cometidas no RS em 2018

Após serem inseridos os autos de todos os órgãos de trânsito 
do Rio Grande do Sul, o Departamento Estadual de Trânsito (DE-
TRAN/RS) divulgou o balanço das infrações no estado em 2018. 
Foram cometidas 3.143.928 infrações no ano passado, 4,5% a me-
nos que em 2017, quando foram emitidas 3.292.402 multas.

Do total de infrações registradas, 45% foram por excesso de 
velocidade, ou 1.408.580. O alto número de multas por excesso 
de velocidade se explica já que é uma autuação feita por radares, 
sem necessitar a presença de agente de trânsito. Em segundo lugar, 
ficou o previsto no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), dirigir sem CNH ou com alguma irregularidade na habili-
tação. Foram 277.685 autos por esse motivo em 2018.

Os flagrantes por embriaguez, que têm recebido atenção refor-
çada dos órgãos de fiscalização nos últimos anos, representaram 
0,7% do total de infrações no Rio Grande do Sul. Foram 21.731 
registros em 2018, número também menor que em 2017, quando 
foram flagrados 21.927 condutores dirigindo sob o efeito de álcool.

Infrações de natureza média representaram 46% do total, se-
guido das infrações graves (23%) e gravíssimas (23%). Foram 
737.765 infrações gravíssimas em 2018, como exceder a veloci-
dade em mais de 50% do permitido para a via, dirigir sob o efeito 
de álcool e ultrapassar em local proibido, condutas de alto risco 
que estão presentes em muitos dos acidentes fatais. Para o dire-
tor do DETRAN/RS, Paulo Roberto Kopschina, a importância da 
fiscalização se reflete nos números de acidentes. – Reduzimos o 
número de mortes no trânsito em 7,6% no ano passado e o controle 
das infrações de trânsito representaram um importante papel nesse 
resultado. Precisamos trabalhar com educação para o trânsito nos 
mais diversos níveis, mas quando os condutores não respeitam as 
regras da boa conduta no trânsito, a punição deve ser eficiente para 
a mudança de comportamento – reiterou o diretor do DETRAN.
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Antônio da Silva, 56 anos, assim 
como muitos outros, é figura quase que 
solitária nas madrugadas portelenses. 
Catador de produtos recicláveis, ele per-
corre as ruas da cidade, puxando seu car-
rinho e buscando no lixo o sustento de 
sua família.

Era madrugada de domingo. O dia 
ainda não tinha clareado e no já concor-
rente oficio onde vale a máxima de que 
Deus ajuda quem cedo madruga, Antô-
nio da Silva, acompanhado por um com-
panheiro, empurrava seu carrinho pelas 
ruas da cidade em busca de materiais 
recicláveis.

Os dois caminhavam próximo do 
Centro Cultural, principal aveninda de 
Tenente Portela, um pelo passeio pú-
blico, outro pela via de rolamento com 
o carrinho. Silva empurrava o carrinho 
pelo acostamento. Parou enquanto o 
parceiro foi verificar alguma lixeira e 
ali ficou observando o outro, quando, no 
silêncio da noite, um veículo Gol, avan-
çou em alta velocidade e bateu em cheio 
no catador e em seu carrinho.

As imagens de vídeo monitoramento 
que circularam nas redes sociais são im-
pressionantes. O choque é tão forte que 
Silva é arrancado do chão, jogado ao alto 
e arrastado junto com o carrinho por vá-
rios metros. Nas imagens é possível ver 
Antônio da Silva caído no acostamento.

O motorista que não parou para pres-
tar socorro desceu pela rua da Delega-
cia da Polícia Civil e quis o destino, que 
naquele exato momento, policiais esti-
vessem trabalhando no registro de outra 
ocorrência. Os policiais chegaram a sair 
da delegacia em virtude do barulho que 
cortou o silêncio da noite e avistaram o 
veículo gol, com os sinais de batida, pas-
sar em frente aao précio da Polícia Civil.

Enquanto a equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência condu-
zia Antônio da Silva, que teve as duas 

Atropelamento no Centro de Tenente Portela 
vira notícia nacional e comove portelenses

pernas fraturadas e outras lesões pelo 
corpo, para o Hospital Santo Antônio, a 
Brigada Militar, de posse das caracterís-
ticas do veículo, começou a fazer buscas 
na cidade.

O trabalho logrou êxito e o veículo 
foi localizado no Bairro Operário, aban-
donado em uma rua. Em buscas ao sis-
temas se localizou um nome de proprie-
dade do veículo, no entanto, dentro do 
mesmo os policiais encontraram receitu-
ários médicos em nome de um segundo 
homem, que naquele momento, em vir-
tude desses e outros elementos, passou a 
ser o principal suspeito de ser o condutor 
do Gol.

Durante todo o domingo as redes so-
ciais estavam mobilizadas em torno da 
notícia. As imagens que corriam pelas 
redes sociais causavam revolta, estra-
nheza e comoção na comunidade de Te-
nente Portela. A situação de um anônimo 
trabalhador, que estava buscando o sus-
tento de sua família, próximo das 04 ho-
ras da manhã, comoveu os internautas.

A Polícia fez buscas pelo condutor 
mais não o localizou. Na segunda-feira, 
um advogado representando o motorista 
comunicou a Polícia Civil que seu clien-
te se apresentaria na terça-feira. O que 
de fato aconteceu.

Segundo o delegado Vilmar Alaídes 
Schaeffer e o comissário de Polícia de 
Tenente Portela Valmir Pressi, em seu 
depoimento o homem falou que não viu 
a vítima na via pública e que somente 
não parou no local para prestar socorro 
porque temeu por represálias. Ele usou a 
mesma desculpa para justificar o fato de 
ter abandonado o veículo longe de sua 
residência. O motorista, que não teve a 
identidade revelada pela Polícia Civil, 
disse ainda que faz uso de medicamento 
para depressão e pressão alta.

O delegado, responsável pelo caso, 
disse que o inquérito vai apontar se o 
crime se configura como doloso, quan-

do há intenção, ou culposo, quando não 
há intenção. Ele chama a atenção para 
alguns fatores, como o fato de que o lo-
cal permite boa visibilidade a uma cer-
ta distância, ser bem iluminado, assim 
como o carro estava com a parte elétrica 
funcionando normalmente, além fato de 
que Antônio da Silva estava próximo 
do acostamento e oi motoista estava vi-
sivelmente com a velocidade acima do 
permitido para a via.

A perícia deve apontar uma luz para 
algumas questões que ainda precisam 
ser respondidas, e somente após a con-
clusão do laudo pericial e demais dili-
gências investigativas necessárias é que  

vai  se concluir o inquérito, o que deve 
ocorrer, segundo a previsão do próprio 
delegado, dentro de 15 dias.

A notícia repercutiu de maneira con-
siderável. As imagens foram reprodu-
zidas na Globo News e estivaram em 
destaque no portal G1, principal portal 
de notícias do país. As imagens também 
foram reproduzidas em outros canais de 
televisão.

Apesar de não correr risco de morte, 
Antônio da Silva, seguiu internado na 
UTI do Hospital Santo Antônio durante 
essa semana. Seu estado ainda inspirava 
cuidados em virtude da gravidade das le-
sões sofridas.

Eram próximo das 4 horas 
da manhã de domingo quando 
o catador, Antônio da Silva, 
parado próximo do acosta-
mento não percebe a aproxi-
mação do carro que chega em 
alta velocidade.

O veículo gol acerta o ca-
tador em cheio. Ele estava 
junto com o carrinho que é 
colhido pelo veículo e arras-
tado por muitos metros.

As imagens mostram Antô-
nio da Silva sendo arremessa-
do para cima, e depois caindo 
novamente sobre o Gol e o 
carrinho. A Pancada foi mui-
to forte.

Os objetos que já estavam 
dentro do carrinho voam no 
espaço, enquanto o carro se-
gue acelerando tendo o tra-
balhador sob o capo. O moto-
rista não parou para prestar 
socorro.

ENTENDA...

Policia C
ivil
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“O Hospital Santo Antônio não fica 
nem um pouco atrás do Hospital Univer-
sitário do Rio de Janeiro.” Com essa fra-
se o médico oftalmologista, Heron Go-
mes Correia, especialista em cirurgias 
de córneas, cataratas e retinas, sintetiza 
a resolutividade que é apresentada pelo 
Hospital Santo Antônio em seu centro 
de oftalmologia, um dos mais completos 
do estado do Rio Grande do Sul.

Doutor Heron participou do Progra-
ma Tribuna Popular da Rádio Província 

do último sábado, 16, onde comentou 
sobre o trabalho que é desenvolvido 
nesta especialidade do HSA. O médico 
comentou com o jornalista Jalmo Forna-
ri que está atuando em Tenente Portela 
há dois anos, quando foi recrutado pela 
presidente da entidade, Mirna Braucks, 
com a missão de qualificar e ampliar os 
atendimentos de alta complexidade rela-
cionada aos olhos.

Carioca, o médico atuava no Hospital 
Universitário do Rio de Janeiro antes de 
migrar para Tenente Portela, e por esse 

Drº Heron Correia: “Não conheço no Brasil, cidade com 
menos de 20 mil habitantes que faça o que o HSA faz”

motivo, tem conhecimento suficien-
te das duas casas de saúde para fazer a 
comparação.

Ele explica que hoje o Hospital San-
to Antônio é o único na região noroes-
te  que atende urgências e emergências 
oftalmológicas pelo Sistema Único de 
Saúde e destaca a resolutividade que a 
entidade consegue dar para os atendi-
mentos eletivos na área.

Para se ter uma ideia o HSA já é uma 
referência em cirurgia de cataratas para 
o interior do estado, sendo junto com o 
Hospital de Passo Fundo, os únicos na 
metade norte do estado habilitados para 
esse tipo de procedimento.

O médico explica que o tempo de es-
pera para uma cirurgia de catarata, ge-
ralmente, é longo, e lembra que no seu 
antigo trabalho esse tempo levava de 2 
a 3 anos entre a consulta e a cirurgia. A 
alta resolutividade do HSA possibilita 
que este tempo por aqui seja de no má-
ximo dois meses. E o número não é jus-
tificado por uma possível baixa procura, 
muito pelo contrário, para entender a 
dimensão, atualmente em atendimentos 
normais o HSA realiza cerca de 150 ci-
rurgias de cataratas por mês.

“Alguns casos conseguimos fazer a 
cirurgia em até uma semana.” Explica o 
médico que ainda comenta que em caso 
o procedimento  pode ser feito no mes-
mo dia. Outro detalhe que ele chama a 
atenção é que no HSA o mesmo médico 
faz todo o acompanhamento do pacien-
te, desde a primeira consulta até o pós-
-cirúrgico.

As cirurgias de retina, que também 
são realizadas no HSA, tem acumulo de 
filas que chagam a 5 anos, entre a con-
sulta e a cirurgia, enquanto por aqui, o 
médico comenta, que naquele dia ha-
viam apenas cinco pessoas na fila de 
espera.

Recentemente a entidade portelense 
ganhou o credenciamento para a realiza-
ção de transplantes de córneas. Doutor 
Heron comemorou esse credenciamento 
e disse que esse é um grande passo para 
possibilitar aos pacientes da região um 
atendimento mais rápido e qualificado.

Ele explica que o transplante de cór-
nea é muito importante para devolver a 
visão para pacientes que já a perderam 
pelos mais diversos problemas relacio-
nados. Ele cita que em 80% dos casos, se 
o paciente não apresentar outro proble-
ma, ele tem a visão reestabelecida.

“Quando a gente realiza um trans-
plante de córnea é quase como um ca-
samento. O paciente precisa de um 
acompanhamento contínuo. Com esse 
credenciamento o paciente não precisa 
percorrer grandes distâncias para fazer 
isso e isso é muito importante, porque, 
se por exemplo, ocorrer algum proble-
ma, a gente consegue, com muita rapi-
dez, realizar os procedimentos necessá-
rios.” – Comenta o profissional.

As córneas são colhidas por doadores 
de órgãos, e ela tem uma durabilidade 
após o falecimento de seis horas e após 
a retirada ela é encaminhada para o ban-
co de olhos de Porto Alegre, onde ela é 
processada e preparada e tem prazo de 
14 dias para ser reimplantada. O médi-
co contou também que o Hospital Santo 
Antônio está habilitado para fazer a cap-
tação de córnea.

“Eu não conheço, pode ser que exis-
ta, mas eu não conheço, uma cidade do 
Brasil ou do mundo com menos de 20 
mil habitantes que faça esse tipo de pro-
cedimento.” Dimensionou o médico He-
ron Gomes Correia ao se referir ao trans-
plante de córnea que agora passa a ser 
realizado pelo Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela, que segundo o IBGE 
tem 14 mil habitantes.

Doutor Heron em atuação no Hospital Santo Antônio

A entrevista em vídeo está disponível no facebook da Rádio Província e no Clic Portela

R
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Subiu para 17 o número de casos de 
dengue confirmados em 2019 no Rio 
Grande do Sul. O boletim do Centro 
Estadual de 
Vi g i l â n c i a 
em Saúde 
(CEVS), di-
vulgado nesta 
quinta-feira 
(21), traz cinco novos casos - todos con-
traídos fora do Estado. 

Do total de casos registrados, quatro 
são autóctones, ou seja, contraídos em 
território gaúcho - o que não ocorria 
desde dezembro de 2017. As contami-
nações ocorreram em Erval Seco e Ma-
rau, no Norte, e em Panambi e Cândido 
Godói, no Noroeste.

Os demais casos, importados, foram 
registrados em Erechim, Iraí, Lajea-

do, Montenegro (dois), Não-Me-Toque 
(dois), Passo Fundo, Porto Alegre, San-
ta Rosa, Santo Antônio das Missões e 

Sete de Setembro 
(dois). 

Segundo a Se-
cretaria Estadual 
de Saúde, a inci-
dência de chuvas 

e o forte calor facilitam a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, febre amarela, zika vírus e febre 
chikungunya. No total, 321 municípios 
gaúchos são considerados infestados 
pelo mosquito, o que equivale a 64,5% 
do total. 

Também em 2019 foi registrado um 
caso de febre chikungunya - doença con-
traída por um morador de Porto Alegre 
fora do Estado.

Sobe para 17 o número de casos de dengue 
no RS em 2019

Panambi e Erval Seco 
já registraram casos
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COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Não tenho dúvida. Se eu fosse Deus, passaria fazendo mi-
lagres. De todo tipo. Colocaria pão na mesa dos que têm fome. 
Daria saúde, liberdade, paz e alegria a quem precisasse. Esta-
ria sempre do lado dos mais fracos – pobres, doentes, idosos, 
crianças e mulheres vulneráveis. E livraria todos os animais 
do sofrimento provocado pelo homem, pois todos eles são 
mais fracos diante do homem. Quer dizer, diante da tecnologia 
manejada pelo homem, já que, numa disputa em igualdade de 
condições entre homem e animal, sem arma, sem veneno ou 
outro instrumento, os animais são mais fortes que os humanos.

 Mas castigaria severamente quem comete injustiça. 
Porque a injustiça é o pior dos males.

 O problema é que a injustiça já está incrustada na pró-
pria natureza humana. Faz parte da vida da maioria das pesso-
as.  Independentemente de gênero, classe social, cor, religião, 
ideologia ou estado de saúde. Então, como Deus, se quero 
punir a injustiça, já não posso ficar do lado de todos os mais 
fracos, pois nesse grupo também existem pessoas injustas. Um 
impasse.

 Tenho ouvido todos os dias as pessoas mentirem em 
audiências judiciais. Algumas não mentem, é claro. Mas cada 
dia é menor o número das pessoas que não faltam com a ver-
dade. A mentira já virou a regra. Por isso um jurista antigo 
afirma que “a prova testemunhal é a prostituta das provas”. 
E as mentiras que ouço todos os dias na sala de audiências, 
proferidas por ricos e pobres, jovens e idosos, doentes e saudá-
veis, religiosos e incrédulos, bandidos e inocentes, analfabetos 
e letrados, têm causado grandes injustiças. Logo, quem mente 
em juízo, com boa ou má intenção, é injusto.

 Por causa de testemunhos mentirosos, bandidos são 
inocentados, e inocentes são condenados. Testemunhos falsos 
liberam injustamente devedores de pagarem suas contas, e le-
vam à condenação por dívida quem nada deve.

 Conheço um processo judicial em que uma pessoa po-
bre perdeu tudo o que tinha em favor de um grande empresá-
rio. Por causa de perícias e testemunhos falsos. Testemunhos 
prestados por pessoas “de bem” da sociedade. Quase vinte 
anos depois da sentença, quando se restabeleceu a verdade, o 
prejudicado já havia morrido. De doença que se agravou pelo 
desgosto por tamanha injustiça, é lógico.

 Também conheço inúmeros casos de pessoas pobres 
que processam injustamente pessoas ricas. Quem já não ouviu 
falar de empregados que trabalham poucos dias numa ativida-
de, processam o patrão e, por causa de mentiras de testemu-
nhas, ganham a causa e recebem dinheiro como se tivessem 
trabalhado por trinta anos?! E quem não conhece histórias de 
atestados médicos falsos para receber salário sem trabalhar? 
Ou de pessoas absolutamente saudáveis aposentadas por inva-
lidez?

 Pensando bem, se eu fosse Deus, exterminaria todos os 
seres humanos da face da terra. Porque todos estão envolvidos 
com alguma forma de injustiça. Injustiça até mesmo por omis-
são. Sim, a ideia mais comum que nos vem à cabeça quando 
presenciamos um crime ou outra forma de violação de regras 
sociais é: “Não vou me meter nisso para não ficar de mal com 
esta ou aquela pessoa”. É apenas uma omissão, mas que con-
tribui para o triunfo da injustiça.

 Quem pensa que estou radicalizando, leia Êxodo 
32.10. Deus diz a Moisés que decidira exterminar seu povo, 
para começar uma nova nação a partir da família de Moisés. Só 
não o fez porque Moisés suplicou que abandonasse a ideia.

 E de Moisés para cá a maldade humana só tem aumen-
tado. A injustiça se alastra como erva daninha.

 Então não quero ser Deus. Vou é esforçar-me para nun-
ca ser injusto. E continuar lutando contra toda forma de injusti-
ça.

Se eu fosse Deus

Taxas de licenciamento, 
IPVA, DPVAT e até mesmo 
multas já podem ser financia-
dos no cartão de crédito ou 
pagas com cartão de débito. A 
facilidade está sendo implanta-
da gradativamente no Estado, à 
medida que as empresas facili-
tadoras de crédito são aprova-
das e credenciadas pelo Detran 
para operar junto aos creden-
ciados da autarquia de trânsito. 
Essas empresas agem como in-
termediárias entre o proprietá-
rio do veículo e a operadora de 
cartão de crédito, fornecendo as 
chamadas “maquininhas” para 
leitura do cartão, além de lei-
tora de código de barras. Hoje, 
diversos Centros de Formação 
de Condutores, Centros de Re-
gistro de Veículos, despachan-
tes credenciados pelo Detran e 
Centros de Remoção e Depósi-
to já atuam como pontos de pa-
gamento parcelado por meio de 
cartão de crédito.

No caso das multas, nesta 
primeira fase de implantação, 
o proprietário do veículo deve 
acessar e imprimir a guia de pa-
gamentos (GAD-M) a partir do 
site do Detran e levá-la ao cre-
denciado que já estiver operan-
do com cartões de crédito. Mais 

adiante, haverá mais empresas 
facilitadoras credenciadas e 
o sistema do Detran estará in-
terligado a elas, permitindo ao 
atendente no balcão acessar as 
dívidas e proceder ao pagamen-
to via cartão, mediante forneci-
mento por parte do proprietário 
do veículo da placa e do Rena-
vam.

O financiamento é uma fa-
cilidade para o proprietário do 
veículo que não acarreta qual-
quer alteração para o Detran, 
que segue recebendo à vista o 
exato valor da multa ou taxa, 
porém agora da empresa opera-
dora de cartão de crédito. Para 
essa operadora trata-se de um 
pagamento que é aceito e pro-
cessado como qualquer outro. 
Os juros acrescidos às parce-
las representam o pagamento à 
empresa facilitadora/interme-
diadora, que atua como uma 
financeira.

As empresas intermedia-
doras estão autorizadas pelo 
Denatran a operar em todo o 
país, e não apenas no RS. A 
autorização para pagamento 
de multas por cartão de débito/
crédito foi estabelecida pela re-
solução 697/2016 do Conselho 
Nacional de Trânsito, posterior-
mente alterada pela resolução 

Motoristas já podem pagar taxas do 
Detran com o  cartão de crédito

736/2018, também do Contran, 
e regulamentada pela portaria 
149/2018, do Denatran. No Rio 
Grande do Sul, o Detran regula-
mentou o pagamento de multas 
de trânsito e demais débitos de 
veículo com cartões de débito 
ou crédito, com a publicação da 
portaria 494/2018, que estabe-
leceu o credenciamento das em-
presas Adquirentes, Subadqui-
rentes ou Facilitadoras (ASFs) 
para operacionalização do refe-
rido pagamento ao Detran.

Tratando-se de uma opera-
ção financeira, a regulamenta-
ção da atividade e a autorização 
para as empresas atuarem no 
Sistema Financeiro Brasileiro 
são do Banco Central. A ope-
ração em si caracteriza uma 
negociação privada, entre o ti-
tular do cartão e a instituição 
financeira. Nas normativas do 
Contran e do Denatran, porém, 
está claro que as empresas in-
termediadoras devem “apre-
sentar ao interessado os planos 
de pagamento dos débitos em 
aberto, possibilitando ao titular 
do cartão conhecer previamen-
te os custos adicionais de cada 
forma de pagamento e decidir 
pela opção que melhor atenda 
às suas necessidades.” (§4º do 
Art. 25-A).

B
log H
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Prefeito em exercício e a secretária de educação participaram do curso
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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 documen-
tos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão VALMIR JOSÉ MEDEIROS nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 09 
DE DEZEMMBRO  DE 1983.  Filho de Vilson Rocha Medeiros e de Claci Maria Me-
deiros. E dona SOLANGE MARION nascida em SANTO ANTÔNIO DO SUDESTE/
PR aos 25 DE SETEMBRO DE 1988. Filha de Jairton Marion e Neiva Verdi Marion. Se 
alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 22/03/2019.
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 18 de fevereiro de 2019.
                                                Claudineia Holland
                                                              Escrevente Autorizado

PÚBLICAÇÕES

Segundas e sextas-feiras 
na 100,7 FM

Bate-Bola

19:30hs

Conversa com Jesus Cristo...

Sempre que você se sentir só e impotente para resol-
ver determinada situação ou problema, seja de qual or-
dem for, não se desespere. Converse com Jesus Cristo, 
orando:

“Meu querido Jesus Cristo, em Vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis 
de tudo, ó Pai e Senhor do universo. Vós sóis o Rei dos reis. Vós que fizeste o 
paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas an-
gustias, minhas lagrimas, bem sabes, Divino amigo, como preciso alcançar de Vós 
esta graça que espero, com muita fé e confiança.. Fazei, divino Jesus Cristo, que 
eu alcance, pois necessito muito, por isso lhe peço com muita fé. Logo após meu 
pedido mandarei  publicar e distribuir um milheiro destes santinhos.

A conversa Convosco, Ó meu grande mestre, me dá  ânimo e alegria para viver.
Jesus Cristo, tenho total confiança em Vós e a cada dia que passa aumenta minha 

fé e meu amor!. Iluminai meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o 
amanhecer”.

 Rezar Pai Nosso, Ave Maria e Gloria ao Pai.

à pedido

Agradecimento

Hilga Brizzi
Sua filha, genro, netos e 
bisnetos veêm agradecer 
a todos quantos 
acompanharam de todas 
as formas nesta hora de 
dor.
Nossa eterna gratidão.

Faleceu dia 12/02/2019
aos 93 anos e 7 meses

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 03/2019. Objeto: Construção de passeio público. Julga-
mento: 19/03/2019 às 08:30 hs. Pregão Presencial nº 04/2019. Objeto: Contratação 
de empresa para serviço de tratamento e monitoramento de poços de água para con-
sumo humano do Município. Julgamento: 12/03/2019. Local: Centro Adm. Mun., 
sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., fone (55)3552-
1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. 
Gaúcha, 22/02/2019.

 Celso José Dal Cero, Prefeito Municipal.

Professores de Redentora são
 capacitados para primeiros socorros

 Administração Municipal de Reden-
tora, através da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, está capacitando os 
professores  e funcionários da rede mu-
nicipal em noções básicas de primeiros 
socorros. O curso acontece hoje, dia 18 
de fevereiro, pela manhã, no Cras Sagra-
da Família.

A enfermeira Ranieli Jacobo Botte-
ga, da Secretaria Municipal de Saúde, 
ministra o curso, que foi uma indicação 
do Conselho Municipal de Educação à 
Administração Municipal.

A Lei Federal 13722, de 04 de ou-
tubro de 2018, torna obrigatória a capa-
citação em noções básicas de primeiros 
socorros de professores e funcionários 

de estabelecimentos de ensino públicos 
e privados de educação básica e de esta-
belecimentos de recreação infantil.

A secretária Municipal de Educação, 
Marilene Rosa, e o prefeito em exercí-
cio, Jaime Jung, fizeram a abertura do 
curso, que tem por objetivo capacitar 
professores e funcionários para identifi-
car e agir preventivamente em situações 
de emergência e urgência médicas, até 
que o suporte médico especializado se 
torne possível.

Os participantes foram informados 
sobre o Centro de Informação Toxico-
lógica (CIT), que deve ser acessado no 
telefone 0800 780200 para dúvidas e 
orientações sobre intoxicação.

Prefeito em exercício e a secretária de educação participaram do curso
D

ivulgação
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Cresol inaugura novas instalações em Tenente Portela

Aconteceu na última sexta-
-feira, dia 15, em Tenente Por-
tela a reinauguração da unida-
de de atendimento da Cresol. 
Na oportunidade, cerca de 700 
pessoas compareceram ao ato. 
A solenidade reuniu diretores 
da Cresol Sicoper, os deputa-
dos federais Dionilson Marcon 
e Carlos Veras, o deputado es-
tadual Edgar Pretto, além de 
prefeitos, vereadores e demais 
lideranças portelenses e da re-
gião.

Durante o dia, a cooperati-
va aproveitou a oportunidade e 
a presença de autoridades per-
nambucanas para discutir o Pla-
no de Expansão da Cresol no 
estado de Pernambuco, além da 
realização de visita ao Hospital 
Santo Antônio – referência na 
região e no estado em Reabili-
tação Física e Oftalmológica –, 
o qual é administrado por uma 
associação comunitária e conta 
com o apoio e parceria da Cre-
sol, através de suas soluções fi-
nanceiras.

O ato solene iniciou em 
frente à agência, contando com 
a fala de autoridades, o descer-
ramento da fita e benção do es-
paço, finalizando com jantar de 
confraternização com os pre-
sentes. Gelson Ferrari, diretor-
-presidente da cooperativa, en-
fatiza que esse é um momento 
muito especial, pois, a Cresol 
nasceu em Tenente Portela no 
ano de 2001, de forma humilde.

“A nossa essência continua 
a mesma, sempre prezando 
pelo bom atendimento do as-
sociado e buscando realizar os 
sonhos das pessoas. A Cresol é 
uma instituição financeira coo-
perativa, que tem por razão de 
existência a aproximação com 
seu cooperado, com soluções 
financeiras competitivas e com-
pletas”, finaliza Gelson Ferrari.

Em entrevista realizada no 

Programa Tribuna Popular, da 
Rádio Província, do último sá-
bado, Gelson Ferrari comemo-
rou o sucesso adquirido nos 18 
anos de atuação Cresol . “Nós 
começamos pequeninhos lá em 
2001 e hoje podemos ofertar 
bons serviços para os nossos 
associados”, observou o diretor 
presidente ao se referir aos pri-
meiros passos da Cresol, lem-
brando ele, que a cooperativa 
começou no ano de 2001 como 
um convênio com o Banco do 
Brasil, para gerenciar e apoiar 
os agricultores no custeio e nos 
investimentos em suas proprie-
dades.

Ele lembrou que a Cresol 
é agente de financeiro do BN-
DES, por isso, aproxima o seu 
associado de programas que 
estão distantes facilitando essa 
aquisição por parte do produtor 
rural principalmente, mas não 
somente.

Ele lembrou do Programa 
Mais Alimentos e dos negócios 
intermediados pela Cresol nes-
se sentido que possibilitaram 

a vinda dos primeiros tratores 
traçados, através de negócios 
feitos diretamente na Cresol. 
“Eu lembro que lá em casa tem 
uma triadeira que meu pai pre-
cisou ir lá em Três Passos para 
fazer a contratação, e isso, mos-
tra que esse trabalho da Cresol 
acaba por tornar-se importante 
neste sentido, em expandir o le-
que de opções que o produtor e 
que empreendedor pode ter.”

Gelson Ferrari lembra que a 
Cresol é mais um agente finan-
ceiro, multiplicando as opções 
de crédito e de investimentos. 
“É claro que cada instituição 
acaba, por vocação se aproxi-
mando mais desse ou daquele 
serviço, por exemplo, crédi-
to imobiliário em um banco, 
crédito estudantil em outro e a 
Cresol está neste sentindo con-
tribuindo com o pequeno agri-
cultor e com o empreendedor.”

A Cresol que já tem agên-
cias nos municípios de Tenente 
Portela, com a central, Augusto 
Pestana, Campo Novo, Derru-
badas, Miraguaí, Três Passos e 
Seberi no Rio Grande do Sul, 
firmou presença também no 
estado de Pernambuco no mu-
nicípio de Tabira, onde atua na 
mesma linha das unidades gaú-
chas.

“Nossa unidade local lá em 
Pernambuco, tem ligação di-
reta com nossa central em Te-
nente Portela, por exemplo, um 
custeio para um agricultor lá é 
alinhado por nossa agência lá, 
depois é enviado para Tenen-
te Portela onde é avaliado e a 
partir daqui encaminhado para 
o BNDES que libera o crédito 
que é entregue novamente em 
Pernambuco para o produtor 
que o contratou.”

Foi pensando nisso que a 
Cresol investiu em uma restru-
turação da unidade de Tenente 
Portela com uma ampliação de 
espaços para melhor acolher 
essa demanda de serviços.

“São 400 metros quadrados 
dedicados para atendimento ao 
público da agência de Tenen-

te Portela, para o cliente que 
busca um custeio, investimen-
to, um financiamento de auto-
móvel, algum tipo de seguro e 
são mais 400 metros quadrados 
para a área de controle, análise 
de crédito, seguros, enfim, su-
porte paras as outras agências”, 
comenta Ferrari, explicando 
que a instituição agora conta 
com um moderno sistema de te-
leconferência para manter esse 
contato mais próximo com os 
demais congregados da coope-
rativa.

Outro assunto que chama 
atenção e Gelson Ferrari fez 
questão de frisar na entrevis-
ta é que todo o trabalho, bem 
como os materiais possíveis 
para reformulação da agência 
central de Tenente Portela foi 
adquirido no próprio município 
numa expectativa de valorizar 
o trabalho dos empreendedores 
locais. Apenas os equipamentos 
tecnológicos foram adquiridos 
fora.

A Cresol está localizada nas 
proximidades da Praça da Igre-
ja Matriz em Tenente Portela 
com atendimento em horário de 
expediente bancário.

Um grande público compareceu na reinauguração de Cresol de Tenente Portela

Mobiliário da agência foi todo aquirido de empresas locais

Um amplo espaço para reuniões e conferência foi instalado na agência

Diversas autoridades se fizeram presentes na reinauguração da nova agência
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Diversas autoridades se fizeram presentes na reinauguração da nova agência

Coronel Bicaco promove curso de 
operação e manutenção de motosserra
A Secretaria de Agricultura 

do Município, em parceria com 
SENAR, vem desenvolvendo 
ao longo do ano diversos cursos 
de qualificação na área de ser-
viços com vinculação ao agro-
negócio.

Desta vez, comunica que 
estão abertas inscrições para 
o CURSO DE OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE MO-
TOSSERA.

As inscrições podem ser re-
alizadas na Secretaria de Agri-
cultura até dia 08/03. O Curso 
tem um total de 32 horas de du-
ração e inicia dia 08/03 e vai até 
dia 13/03. São apenas 6 vagas 
disponíveis. O curso será mi-
nistrado pelo professor TIAGO 
MARCON. Curso terá um total de 32 horas aulas

Redentora: Grupo de Hiperdia se 
reúne na Vila São João

Uma edição do Programa 
Nacional de Hipertensão e Dia-
betes mellitus (Hiperdia) foi 
realizada hoje, dia 20 de feve-
reiro, na Vila São João. No Hi-
perdia, a equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde faz o ca-
dastramento e acompanhamen-
to de portadores de hipertensão 
arterial e/ou diabetes mellitus 
atendidos na rede ambulatorial 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Na ocasião, o dentista Ro-
gério Gigoski ministrou pales-
tra sobre saúde bucal e câncer 
de boca. Grupo se reuniu no posto de saúde de Vila São João

Portela e Damiani tem oito anos 
de contas aprovadas em Braga

O Tribunal de Contas do 
Estado emitiu por unanimida-
de à aprovação das contas dos 
Administradores do Executivo 
Municipal de Braga, correspon-
dentes ao exercício de 2016, 

gestão do então prefeito Luis 
Carlos Balestrin, o Portela e 
seu vice Gilmar José Damiani. 
As informações são da Rádio 
Planeta FM.

Portela e Damiani governa-

ram o município de Braga por 
dois mandatos, sendo o primei-
ro no período de 2009 a 2012 e 
o segundo de 2013 a 2016.

De acordo com o ex-prefeito 
de Braga, Luis Carlos Bales-
trin, o Portela, com a aprovação 
do exercício de 2016, os anos 
anteriores já haviam sido apro-
vados, totalizando oito anos de 
contas aprovadas em  Braga.

O ex-prefeito Portela desta-
cou sua enorme satisfação em 
ter todas as contas aprovadas 
durante os oito anos. “Admi-
nistramos o município com li-
sura e afinco com as demandas 
sempre voltadas aos interesses 
da população braguense”, des-
tacou.
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Se tú és o patrão do CTG de tua cidade ou comunidade 
e fazes parte do rol de 98% do universo populacional do 
nosso pais, que passa ao longo da vida à margem da edu-
cação financeira e, se tú és uma pessoa que ao trabalhar, 
recebes teu salário e paga as tua contas e que, quase 
sempre, não sobra nada no final do mês, bates na sala do 
gente do banco para fazer um papagaio (empréstimo) para 
“colocar as contas em dia”. Mas, ao te aliviar das contas, 
agora estás pagando parcelas ao banco com juros mais 
salgados do que churrasco assado com sal refinado...

    Se tu fores assim no teu rancho, provavelmente se-
rás assim um patrão no teu CTG. E sendo assim, não vai 
levar muito tempo para te desgastares junto aos membros 
da tua patronagem e do conselho deliberativo e como um 
rastilho de pólvora, toda a comunidade tradicionalista vai 
te ver como um péssimo patrão.

    O CTG precisa ser tratado como uma empresa (ape-
sar de consta no estatuto que é uma sociedade sem fins 
lucrativos), afinal pra começo de prosa, ele tem CNPJ. 
Tem obrigações a seguir que são normas e regras perante 
o fisco municipal, estadual e federal. Logo, o patrão, não 
precisa ser necessariamente um contador, um advogado 
ou um administrador, mas precisa se assessorar bem com 
tradicionalistas destas áreas. A contabilidade deve ser fei-
ta por um profissional da área e que também tenha noção 
em tributos, podendo ser um associado da entidade.

    E para ter sucesso na administração do CTG, é pre-
ciso planejar com os pés no chão. Ter os custos todos pro-
jetados e organizados em planilhas, em especial os fixos, 
que com ou sem eventos (receitas), acontecem bem como 
as receitas advindas das mensalidades do quadro asso-
ciativo, dos patrocinadores e dos eventos. 

    Um fandango, para dar certo, necessariamente pre-
cisa antes de começar, já ter 80% de sucesso garantido 
via bilheteria, (venda de ingressos antecipados), patroci-
nadores e vendas no bolicho (bebidas), para cobrir custos 
de conjunto e as despesas de alimentação e de bebidas.

    O foco principal do Movimento Tradicionalista Gaúcho 
é a preservação da tradição e da cultura do povo gaúcho, 
onde muitos livros já foram lançados bem como coletâneas 
de legislação tradicionalista, com regras e regulamentos. 
Mas, o MTG, já faz algum tempo que tem se preocupado 
em auxiliar e orientar os patrões e membros de patrona-
gem das entidades tradicionalistas filiadas, bem como os 
integrantes de coordenadorias regionais e departamentos, 
com palestras e cursos que enfocam a administração de 
uma entidade tradicionalista.

    Mas somente isso não é suficiente. Os administrado-
res de uma entidade tradicionalista devem se atualizar por 
intermédio dos jornais, revistas e galpões virtuais via inter-
net, com notícias de economia, englobando ai as finanças, 
tanto pessoais como de sociedades.

    Lembre-se que o sucesso de um patrão e sua patro-
nagem à frente de um CTG vai depender muito de sua ca-
pacidade de administrar de forma organizada a entidade, 
sem jamais pisar na Carta de Princípios bem como suas 
regras, regulamentos, crenças e valores do tradicionalis-
mo gaúcho.

    Lembre-se também, que aquele senhor de cabe-
los brancos, já com um pouco de dificuldades para andar, 
tem uma bagagem de conhecimentos adquiridas através 
dos tempos, isso não quer dizer que seja deixado de lado, 
considerado morto. São estes “Baluartes do Tradicionalis-
mo” que devemos ouvir, porque suas histórias são de uma 
riqueza de cultura, que levaremos para o resto de nossos 
dias.

    Seguimos... Até a próxima.

Administre teu CTG como 
tu administra teu rancho
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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

A feira, que está acontecen-
do de 21 a 23 de fevereiro, no 
campo experimental da Cotri-
campo,  busca cada vez mais 
estar próxima do produtor rural. 

Uma das novidades esse ano 
é o espaço destinando a agri-
cultura familiar. Os expositores 
desse nicho estarão presentes 
no novo pavilhão em ambiente 
climatizado que também estará 
atendendo o restaurante.  Vinte 
e oito (28) agroindústrias esta-
rão expondo, através da coorde-
nação da Fetag-RS e Fetraf-RS.

A feira crescente em cada 
ano, em 2019 conta com um 
número expressivo de exposito-
res. Duzentas (200) empresas, 
instituições e demais entidades 
estarão presentes no evento. 

 A programação foi pensada 
de maneira que todos os públi-
cos possam participar da feira.   

Hoje pela parte da manhã, 
ocorreu a abertura oficial com 
presença de autoridades de todo 

o estado. Às 14 horas, o painel 
com a Embrapa Trigo de Passo 
Fundo e a parceria dessa insti-
tuição com a Cotricampo. Na 
oportunidade o Departamento 
Técnico da Cooperativa esta-
rá apresentando os resultados 
das parcelas de trigo que são 
trabalhadas com a instituição. 
Às 15 horas, do mesmo dia, a 

cooperativa estará junto com a 
Emater realizando a apresenta-
ção sobre os trabalhos desen-
volvidos com as agroindústrias 
familiares que pertencem a área 
de abrangência da regional da 
Emater de Ijuí e que também 
engloba a região da Cotricam-
po. 

No sábado a feira encerra 

Expo Agro  Cotricampo evidencia a 
agricultura familiar em sua 4ª edição

com chave de ouro. Durante 
todo o dia, em atividades junto 
à diretoria teremos o humorista 
Diego Horbach que interpreta 
o alemão Albino Wallsmaia. 
Na parte da tarde, às 14 horas, 
o painel fica por conta do o ex-
-ministro da Agricultura, Ro-
berto Rodrigues, que irá traçar 
uma perspectiva sobre o agro-

negócio para 2019. A partir das 
17h, ocorre a missa de ação de 
graças pelas colheitas. Às 18 
horas, no encerramento, o sor-
teio da campanha “Trajeto da 
Sorte”. 

Durante toda a feira, acon-
tece o dia de campo (soja e 
milho), rodadas de negócios, 
dinâmicas de máquinas, veícu-
los e implementos agrícolas. A 
loja agropecuária da cooperati-
va também estará montada para 
atender os associados e clientes. 

 Trajeto da Sorte: Todos os 
associados da cooperativa po-
dem participar. O produtor re-
cebe na entrada do parque um 
mapa (cartela) e este terá que 
preencher os pontos de visi-
tação. Cumprindo o percurso, 
preenche o cupom com seus 
dados e entrega na secretaria do 
associado, localizada no pavi-
lhão institucional, podendo en-
tão concorrer a um veículo zero 
quilômetro.

A Expo Agro acontece no campo experimental da Cotricampo em Campo Novo
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Suspeito de furtos em moradias no interior de 
Tenente Portela é preso em Alegria

Valdir Silva dos Santos, po-
pular Bicudo, suspeito de ser 
autor de uma série de furtos 
ocorridos no interior de Tenente 
Portela, foi preso no dia de on-
tem (18), em Alegria, próximo 
a Três de Maio.

Os furtos ocorreram nas lo-
calidades de São Sebastião e 
Linha Crespão, em quatro resi-
dências, enquanto os moradores 
estavam numa festa. A ação do 
sujeito foi flagrada por imagens 
de câmeras de segurança.

O indivíduo foi preso pre-
ventivamente por crimes co-
metidos na região de Três de 
Maio. Os crimes sob o quais ele 
é suspeito em Tenente Portela 
seguem em investigação.

A informação foi confirma-
da pelo Comissário da Polícia 
Civil de Tenente Portela, Val-
mir Pressi.

Motociclista fica ferido em acidente de 
trânsito na RSC-472 em Tenente Portela

Um jovem de 22 anos se 
envolveu em um acidente de 
trânsito, na manhã desta quarta-
-feira, 20, na RSC-472.

Ele conduzia uma motoci-
cleta Honda CG Titan 150cc, 
no sentido Tenente Portela para 
Três Passos, quando na altura 

do distrito de Daltro Filho, ao 
desviar de um automóvel que 
efetuava uma ultrapassagem 
em local proibido, acabou per-
dendo o controle da moto, sain-
do da pista e colidindo contra 
um barranco.

O condutor foi encaminha-

do ao Hospital Santo Antônio 
para atendimento, ele não cor-
re risco de morte. A motoci-
cleta sofreu diversas avarias. 
Os automóveis não foram 
identificados.

O trânsito no local não 
chegou a ficar interrompido.

Homem é atingido por disparos de arma 
de fogo em Barra do Guarita

No início da tarde desta 
quarta-feira, 20, um homem 
foi ferido por disparos de arma 
de fogo no Porto da Balsa em 
Barra do Guarita. Segundo in-
formações levantadas por nossa 
reportagem a vitima seria um 
dos atravessadores. O autor é 
um menor de idade. A Polícia 
Civil trabalha no caso.

O ferido foi conduzido ao 
Hospital Santo Antônio de Te-
nente Portela por populares. Se-
gundo a Polícia Civil de Barra 
do Guarita ele foi atingido por 
dois disparos, mas a princípio 
não corre risco de morte.

O Inspetor Igor Bragato dos 
Santos, da Delegacia local, nos 
disse que as circunstância do 
ocorrido serão investigados 
pela degacia local. O menor foi 
indetificado no dia do crime.

Crime ocorreu no Porto da Balsa em Barra do Guarita
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Cameras de segurança flagraram ação do criminoso
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Projeto prevê a volta de 
Educação Moral e Cívica 

às escolas do Estado

Fora da grade curricular das 
escolas desde 1993, Educação 
Moral e Cívica pode voltar a 
ser uma disciplina nos colégios 
do Rio Grande do Sul caso pro-
jeto do deputado Mateus Wesp 
(PSDB), protocolado nesta 
quinta-feira (21), seja aprovado 
na Assembleia. Para ir a plená-
rio, a matéria precisa passar pe-
las comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e da Educação. A 
ida para a ordem do dia de vota-
ções também depende de acor-
do entre os deputados.

Segundo o texto da propos-
ta, a obrigatoriedade atingiria 
as redes de ensino público e pri-
vado gaúcho. O conteúdo reu-
niria temas como “formação da 
sociedade política, estrutura e 
funcionamento das instituições 
políticas nacionais, estaduais e 
municipais e à formação moral 
da pessoa humana”. 

Na justificativa, Wesp afir-
ma que deseja “estimular o 
desenvolvimento de pessoas 
humanas livres e responsáveis, 

cientes dos seus direitos e dos 
deveres que devem assumir pe-
rante a comunidade política”. 
Para ele, o projeto trata de “dis-
ciplina análoga àquelas que in-
tegram os currículos escolares 
em países de democracias jo-
vens como a nossa, porém mais 
fortes, funcionais e estáveis, 
como Portugal e Espanha”. 

“Levando em consideração 
que o sistema educacional vem, 
em sua maior parte, ignoran-
do há três décadas a formação 
nestas duas importantes dimen-
sões da pessoa, consideramos 
urgente reverter este quadro 
e restabelecer a disciplina de 
Educação Moral e Cívica nos 
currículos escolares do nosso 
Estado”, conclui. 

 A matéria foi criada no go-
verno de Getúlio Vargas e res-
gatada pelo general Costa e Sil-
va, em 1969, durante a ditadura 
militar. Em 1993, o presidente 
Itamar Franco revogou o decre-
to. O Distrito Federal tentou re-
criar a disciplina, mas ela ainda 
não foi adotada por lá.

Wesp está em seu primeiro mandato na Assembleia
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Programação marca a abertura do 
ano letivo em Derrubadas

Quatro hospitais da Região Celeiro 
poderão acessar financiamento

Sicredi realiza assembleia de associa-
dos em Tenente Portela

Motoristas já podem pagar taxas do 
Detran com Cartão de Crédito

Professores participam de curso de 
primeiros socorros em Redentora

Cresol reinaugura agência e comemo-
ra 18 anos em Tenente Portela

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

Já na rodada de abertura, ocorrida sábado, dia 16, a competição contou com uma surpresa espe-
cial. O atleta Airton Negão, com passagens pela Seleção Brasileira de Futsal e que está atuando pela 
AFUCS Futsal de Seberi, participou, defendendo as cores do Grêmio/Maiki Lava Car/Seberi.

Nesta semana a organização também anunciou que a árbitra Claudete Teresinha Fernandes, que já 
compôs os quadros da Confederação Brasileira e da Federação Baiana de Futsal, fará parte do trio de 
arbitragem na 3ª edição da copa.

Dete, como é conhecida, reside em Salvador e está visitando familiares em Tenente Portela, e foi 
convidada pela Comissão Organizadora para atuar na competição.

A rodada de abertura ainda fez uma campanha de arrecadação de caixas de leite que foram entre-
gues ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

A previsão é que a competição tenha uma duração de pelo menos três meses, sendo que as rodadas 
acontecem nas quintas-feiras e sábados no Ginásio da Escola Cléia Salete Dalberto.

Copa Regional Sicoob Super Colono de 
Futsal começa com grandes jogos

Rodada de abertura arrecadou caixas de leite que foram doados ao Hospital Santo Antônio
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