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Para onde vai o dinheiro? 3

Município gasta mais de 25% do orçamento com saúde. As 
maiores despesas são com o pagamento de salários e repasses 
ao Hospital Santo Antônio.

Projeto prevê pista de 
caminhada na Avenida 

Santa Rosa em Tenente Portela
O projeto foi protocolado pela secretária de finanças, Salete Sala, no Ministério do

Turismo para análise da pasta. A obra está orçada na proposta em R$ 1 milhão.

Brechó em 
Vista Gaúcha,  
Campanha do 
Agasalho em 

Portela. 
Iniciativas 

incentivam a
solidariedade 

contra 
o frio.
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2 OPINIÃO

O BANDIDO IDEALIZADO 
DOS DEFENSORES DE 

BANDIDOS
Leio no site Consultor Jurídico que a Defensoria Pública do Rio de 

Janeiro pediu habeas corpus coletivo contra algemas em audiências 
de custódia. Ou seja, pretendem que bandidos presos em flagrante, 
seja por que crime for, permaneçam com liberdade de movimentos 
durante a audiência. E fazem isso em nome de elevadíssimos valores.

 Nunca vi o sujeito de quem falam com tanta estima os defenso-
res dos bandidos. A cada crime cometido por celerados que jamais 
poderiam andar soltos, eles mencionam esse raríssimo personagem. 
Discorrem sobre ele com a intimidade de quem certamente sabe o 
nome da sofrida mulher e dos infelizes filhos. Descrevem sua situação 
social, os empregos que perdeu por motivos fúteis, os maus tratos que 
a vida lhe impôs por culpa de todos que estejam uma polegada acima 
de seus padrões de existência. Apesar do abismo que separa esse su-
jeito dos bandidos que enchem as páginas policiais, os tais doutores 
o oferecem ao imaginário nacional como sendo nosso criminoso de 
referência.

 “Filho doente, sem emprego nem dinheiro para os remédios, como 
buscar aquilo de que necessita?”, indagam como quem fala à dureza 
de corações empedernidos. Pois é, pode até ser que alguém tenha tido 
notícias, mas eu jamais soube de assalto cujo produto seja contado em 
vidros de antibiótico ou gramas de mortadela. O crime que enche os 
noticiários, que nos atormenta, é bem outro. Seus autores não vão em 
busca de uma necessidade premente. Querem dinheiro, sexo, automó-
veis, a conta bancária dos sequestrados, meios para comprar drogas. 
E, à menor contrariedade, atiram para matar.

Os dois sujeitos armados que me assaltaram tempos atrás não ti-
nham jeito de quem iria dali ao supermercado adquirir gêneros para 
seus ninhos de amor familiar. Pergunto: as feras que declaram guerra 
à polícia, queimam ônibus, atiram contra mulheres grávidas, come-
tem chacinas seriam imagem viva desses chefes de família torturados 
ao limite de sua resistência moral pelas carências de entes queridos? 
Qual dos bandidos cujos empreendimentos enchem as páginas poli-
ciais tem o perfil que os tais doutores, sem o refinamento de Mark 
Twain, descrevem como se fossem recortados de uma página de Hu-
ckleberry Finn?

Sei que o mais empedernido promotor e o mais insensível ma-
gistrado não encarcerariam um miserável cuja situação e delito cor-
respondam a essa quase romântica descrição. Os bandidos que a so-
ciedade quer ver jogando o jogo da velha nos quadrinhos do xadrez 
são receptadores, quadrilheiros, sequestradores, traficantes, pedófilos, 
estupradores, estelionatários, assassinos, corruptores e seus fregueses 
instalados nos escritórios do poder.

Processar com rapidez, prender e manter presos os poucos que 
caem nas malhas da polícia e da justiça – digo eu antes que os tais 
doutores retornem com seu mantra – não resolve o problema da cri-
minalidade. Leram-me bem, senhores? Não resolve! Mas resolve o 
problema da criminalidade praticada por esses específicos bandidos. 
E isso já é um bom começo. Que paguem atrás dos muros o mal que 
fizeram. Enquanto isso, cuide-se, também, das outras muitas causas. 
Entre elas, aliás, a ideologização que, dando origem a essa ladainha 
sentimental, se constitui em bom estímulo à tolerância perante o cri-
me, ao avanço da violência e à ruptura da ordem pública. 

Então, senhores, o sujeito explode um ônibus, é preso em flagrante 
e vai conversar com o juiz de mãos abanando?

Recentemente o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, encaminhou o Projeto de Lei denominado An-
ticrime à Câmara dos Deputados (atualmente PL 882/2019). Dentre as propostas ao “combate de cri-
mes”, está a prisão após o julgamento de segunda instância, tema já debatido pelo Supremo Tribunal 
Federal - STF, que decidiu pela aprovação da prisão em segunda instância. 

No STF, o tema poderá ser discutido novamente a qualquer momento, tendo sido adiado o julga-
mento. Há rumores que o STF poderá reverter a decisão antes tomada, estabelecendo não ser possível 
a prisão em segunda instância.

 O Projeto prevê a alteração do Código de Processo Penal, incluindo o art. 617-A, determinando que 
“ao proferir acórdão condenatório, o tribunal determinará a execução provisória das penas privativas de 
liberdade, restritiva de direitos ou pecuniárias, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem 
a ser interpostos”. 

Ainda que a proposta vendida pela prisão em segunda instância seja a de conferir maior segurança 
pública ao povo brasileiro, o discurso vem enroupado em falácias, afinal, no Brasil, em que se prende 
mais do que a estrutura física dos presídios permite abarcar, não parece fazer sentido que se passe a 
prender ainda mais.

Além disso, não se pode esquecer que o grande ideal da ressocialização dos presos segue caminhos 
ainda mais utópicos pois, não há como assegurar a ressocialização se nem mesmo as medidas necessá-
rias para que ela ocorra estão sendo asseguradas. A superlotação nos presídios, onde não há condições 
mínimas de higiene e nem garantia da dignidade da pessoa humana não promove a ressocialização de 
ninguém, pelo contrário, os presídios brasileiros têm se transformado em verdadeiras faculdades do 
crime organizado.

Nesse contexto, não é lógico aumentar a população carcerária, o necessário é tomar providências 
que reprimam a prática dos delitos, e aí só nos resta uma solução, o Estado deve tomar medidas que 
garantam educação, dignidade e empregos. Além do mais, deve o assegurar que o cumprimento da pena 
atinja os ideais previstos na legislação, viabilizando a reabilitação dos presos, a fim de que possam 
ser reintegrados na sociedade. O Brasil possui muitos presos provisórios e presos por crimes de baixa 
periculosidade, nesse cenário, é mais coerente que sejam adotadas medidas diferentes da prisão e que 
possam sim ressocializar o detento para que possa ser reinserido na sociedade. 

Por fim, deve-se sempre ter em vista que não se está a defender a criminalidade, mas sim meios 
apropriados que a evitem e meios adequados à punição, e que aí sim, garantam segurança pública de 
forma eficaz.

Caroline Alexsandra Menin e Francieli Alves dos Santos, acadêmicas do 9º 
semestre do curso de Direito da UCEFF Itapiranga.

Caroline Alexsandra Menin e 
Francieli Alves dos Santos

O PACOTE ANTI-CRIME E A PRISÃO EM
 SEGUNDA INSTÂNCIA

O caso Neymar e a Sociedade contemporânea
Nesta semana o atacante Neymar voltou a ser o assunto mais co-

mentado do país, e mais uma vez não foi pelo seu exuberante futebol e 
sim por acontecimentos em sua vida pessoal. O milionário jogador foi 
acusado de estupro.  A policia de São Paulo está investigando o caso.

Nesse contemporâneo mundo digital, as redes sociais foram toma-
das por uma enxurradas de pessoas dando as suas opiniões e tomando 
partido para um lado ou para o outro.

Uma acusação de estupro é um caso grave. Um dos mais graves e um dos mais cometidos e menos 
denunciados crimes do país, por isso, as autoridades precisam de tempo para verificar todos os deta-
lhes, levantar todas as informações e precisam levar a sério todas as denúncias que são feitas.

Neymar por ser uma das celebridades mais bem sucedidas financeiramente do mundo do esporte, 
envolvido em um caso como esse, desperta nas autoridades uma cautela ainda maior na verificação dos 
fatos, por ser notório, que pessoas como ele podem, e muitos são, alvos de aproveitadores que querem 
lucrar  em cima de suas condições, por outro lado, o mundo está cheio de histórias de pessoas que se 
protegem atrás do sucesso para esconder seu lado nefasto. A Polícia de São Paulo  vai dizer em qual 
desses casos a denúncia se encaixa.

O julgamento nas redes sociais é feito bem mais rápido e talvez tenha um poder ainda mais nefasto 
na vida das pessoas do que o próprio devido processo legal, pois, quando condenado juridicamente, o 
cidadão cumpre a sua a pena e segue a sua vida, enquanto que nas redes sociais a pena é permanente e 
a pessoa poderá passar o resto da vida pagando pelo crime no qual foi condenado pela opinião publica. 
O grande problema é que o julgamento da nossa sociedade contemporânea é baseado em um universo 
que não existe na vida real, ou até existe, mas atende por outro nome: chama-se fofoca e ela é cruél.
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nas redes sociais  e nas esquinas 
Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
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Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Ju-
diciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em 
Geral, Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do 
Consumidor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em 
Geral. 055-3551-3119
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No facebook...

Nesta edição revelamos os gastos em saúde

***Dizem por aí que uma loja tradicional 
da cidade pensa em mudar de nome depois 
de descobrir que quem tem de tudo mesmo 
é um dos fornecedores da prefeitura...
***No restaurante: Me sirva uma lasquinha 
bem fininha, fina como o asfalto da rua Ira-
puã...
***A proposta da vereadora Salete entu-
siasmou as centenas de pessoas que prati-
cam exercícios e caminhadas em Portela.
***Pelo menos uma autoridade preocupa-
da em melhorar a qualidade de vida do ci-
dadão comum...dizem!
***Portela já teve o período de disputa elei-
toral tendo como estrelas os bancários. Será 
que pode haver o embate entre supermerca-
distas na próxima?
***Os remendos nas ruas de hoje serão as 
britas varridas do asfalto na semana seguin-
te. Assim, tão fugaz.

***Dizem por aí que em Redentora a dis-
puta por uma vaga no Conselho Tutelar é 
ferrenha.
***No total 22 candidatos disputam as par-
cas 5 vagas.
***Talvez a explicação seja o vencimen-
to ou a vontade de ser útil à comunidade. 
Quanto ao vencimento, ele é de quase dois 
mil reais.
***Pelo menos alguém aprendeu a lição. 
Depois de algumas podas drásticas o poder 
público aprendeu a lição. Está distribuindo 
“flyers” condenando esta prática.
***Dizem por aí que candidatos que usam 
uma aliança na proporcional para achar no 
voto de legenda número suficiente para se 
eleger, vão precisar se reinventar.
***Vale lembrar que nas eleições do próxi-
mo ano não haverá coligações nas propor-
cionais. Os votos que contam são apenas do 
próprio partido.

Disputa nos Conselhos
Na medida que os vencimentos ou compen-
sações financeiras se tornam atraentes, au-
mentam ao natural os interessados em dis-
putar uma vaga nas eleições dos Conselhos 
Tutelares dos municípios. Um exemplo 
cristalino disso está ocorrendo em Reden-

tora onde já foram divulgados 
os nomes dos postulantes às 
5 vagas existentes no conse-
lho. São 22 candidatos que 

disputarão os votos dos redentorenses. Um 
dos fatores de tanta procura deve estar nos 
vencimentos que chegam próximos a dois 
salários mínimos por mês. Em Derrubadas, 
embora não se tenham revelados os valores 
dos vencimentos, a procura chegou a 2 can-
didatos por vaga.

Eleições à vista
As negociações com vistas às próximas 
eleições correm de boca em boca, uma 
vez que ainda não ocorrem manifestações 
oficiais. A candidatura do PSDB, se forem 
analisadas as postagens em redes sociais é 
a que mais interage com a comunidade em 
eventos de associações e bairros. Do MDB, 
que lançou pré-candidato apoiado por uma 
boa parte dos convencionais, o que se ouve 
das ruas são possíveis negociações de bas-
tidores com segmentos tradicionais da po-
lítica local, que por não serem aceitos pelo 
partido, provocaram dissidências na eleição 
passada. No PT, ainda sem um nome, nesta 
semana uma suposta proposta de reunião 
feita por outra candidatura, teria gerado a 
declaração de um líder de que se o quadro 
permanecer como aparenta estar, o partido 
concorrerá novamente com candidaturas 
próprias. Tudo isso, por enquanto, segue 
em suspiros de bastidores.

Vereadores 2020
Mais agitados que os possíveis postulantes 
ao cargo de prefeito estão os candidatos a 
vereador. Novas filiações ocorreram nas 
últimas semanas e novos nomes deverão 
buscar espaço na política local. Pelo menos 
duas professoras já ensaiam o início de uma 
campanha. Os partidos mais do que nunca 
estão cientes que uma campanha com obje-
tivo de conquistar ou reconquistar a admi-
nistração, depende de uma chapa de verea-
dores com voto e representatividade.

 

 Joãozinho foi preso. Assim que 
chegou à Delegacia, ele já pergunta ao De-
legado: 
– Posso ligar para o meu irmão Ministro lá 
em Brasília ou para minha mãe promotora 
ou para o meu pai procurador?
O Delegado, vendo tamanha influência de 
Joãozinho, temendo, acaba soltando o ra-
paz.
Estando já livre e, portanto, fora da Dele-
gacia, Joãozinho acaba esbarrando com o 
policial que o levou preso. O policial, es-
pantado e muito curioso, pergunta ao rapaz:
– Conta isso aí direito, rapaz! Que conver-
sa é essa de que toda sua família é bastante 
influente?
Ouvindo bem a pergunta, Joãozinho pron-
tamente responde:
– É simples! Meu irmão é Ministro da As-
sembleia de Deus lá em Brasília, minha 
mãe é promotora da Avon e meu pai procu-
rador de emprego

Protestos indígenas
Nesta semana foi realizada mais uma onda 
de protestos da comunidade indígena. A 
forma de protestar continua a mesma, isto é, 
a interrupção da ERS-330, mas os motivos 
a cada manifestação mudam. Desta vez a 
interrupção da estrada estadual foi motiva-
da pela solidariedade da comunidade Kain-
gang com o cacique Alfaiate que com um 
grupo de líderes esteve em Florianópolis 
pedindo a destituição de Gaspar Luís Pas-
choal do cargo de coordenador do Distrito 
Sanitário Especial Indígena e do Ministro 
Osmar Terra. 

 
Proibição de fogos

Se depender de uma in-
dicação do vereador bi-
caquense Egmar Lima de 
Àvila, aprovada por una-
nimidade por seus pares 
no legislativo, o município 
poderá ter uma lei que pro-

íba fogos de artifício no perímetro urbano. 
Alegando o desconforto que a queima de 
fogos traz, em especial para crianças e ido-
sos, além dos animais, o vereador espera 
sensibilidade do chefe do executivo para o 
envio do projeto de lei.

Na série de reportagens, fundamentadas nos dados dos portais de 
transparência dos municípios da região, nesta semana estaremos 
abordando os gastos com saúde em Tenente Portela. O Sistema 
Província já tornou de amplo conhecimento público os gastos em 
publicidade e compras. Este último inclusive motivou a publicação 
de uma nota explicativa de uma das empresas, material espontanea-
mente reproduzido em nossas mídias sociais e noticiários. Na próxi-
ma semana estaremos abordando os gastos em educação.
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“Ajude quem precisa,doando 
o que você não precisa.” Partin-
do desse pressuposto e com in-
tuito de solidariedade, a turma 
do 7°Ano da Escola Municipal 
Professor Nelso Piccinini de 
Vista Gaúcha, juntamente com 
a professora da turma e idealiza-
dora do referido projeto, a pro-
fessora Lisiane.T.K.Franchini 
desenvolveram na Escola o II 
BRECHÓ DO 7° ANO com o 
intuito de doação, troca de aga-
salhos, calçados, acessórios, 
tanto para crianças quanto para 
adultos.

O referido projeto teve como 
principal objetivo conscientizar 
e despertar o espírito de solida-
riedade na comunidade escolar.

 - Acreditamos que atingi-
mos nosso objetivo, pois a co-
munidade colaborou na doação. 
- Comentou a professora. 

As peças foram recebidas no 
educandário e a distribuição foi 
realizada no dia 03 de junho no 
mesmo local, com grande êxito, 
pois todos doaram e receberam 
as peças que necessitavam para 

Turma de alunos realiza campanha 
solidária em Vista Gaúcha

si e sua família. 
O restante das doações fo-

ram encaminhadas para a As-
sistência Social do Município, 
a qual será destinada as famílias 
que necessitam.

A proximidade do inverno e  
a chegada do frio evidencia em 

nosso meio um grande número 
de pessoas que necessitam de 
doações, por isso, a recomenda-
ção a você que pode doar é que 
procure a Assistência Social do 
seu município ou faça sua do-
ação diretamente para os mais 
necessitados.

O Brechó foi realizado pelos alunos do 7 ano

Executivo de Redentora 
recupera trecho da Avenida 

João Pedro de Moura

A administração municipal 
iniciou os trabalhos de recupe-
ração da Avenida João Pedro 
de Moura, trecho entre a esta-
ção rodoviária e o trevo da ERS 
317, na saída para Miraguaí.

O recapeamento custará 
R$ 342 mil, sendo R$ 294 mil 
provenientes de uma emenda 
parlamentar do deputado fede-
ral Darcísio Perondi (MDB) e 

o restante de contrapartida da 
municipalidade.

O prefeito Nilson Paulo 
Costa destacou que o recape-
amento vai garantir melhores 
condições de trafegabilidade na 
avenida, beneficiando os moto-
ristas e população.

A Avenida João Pedro de 
Moura é uma das principais de 
Redentora.

Operários aproveitaram a semana para trabalhar no trecho
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GERAL

Microrregião: Cinco municípios atingem 
meta de vacinação contra a Influenza

Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Influenza ter-
minou na última sexta-feira 
(31). A meta do ministério da 
Saúde era imunizar 90% dos 
grupos prioritários, formado 
por 59,4 milhões de pessoas. 
O balanço parcial divulgado 
no encerramento da campanha 
mostrou que 71,6% do público-
-alvo tinha recebido a vacina.

Dos sete municípios que 
compõem a microrregião, cin-
co atingiram a meta estabe-
lecida pelo governo federal: 
Miraguaí (97,95%), Derruba-
das (96,84%), Tenente Por-
tela (94,96%), Vista Gaúcha 
(93,98%) e Barra do Guari-
ta (93,11%). Redentora com 
84,42% e Coronel Bicaco com 
67,54%, ficaram abaixo da 

meta. 
De acordo com o levanta-

mento realizado pelo site Clic 
Portela, o público-alvo nos sete 
municípios da microrregião to-
talizava 22.179 pessoas. Até a 
sexta-feira passada, conforme 
dados do ministério da Saúde, 
19.562 integrantes dos grupos 
prioritários haviam sido imuni-
zados, o que representa 88,2%.

A partir desta segunda-feira 
(03), a vacinação contra gripe 
está aberta para toda a popula-
ção, enquanto durarem os es-
toques das doses. A medida do 
ministério da Saúde pretende 
evitar o desperdício do medica-
mento e auxiliar que os muni-
cípios alcancem a meta de 90% 
do público-alvo da campanha.

– A vacina está disponível 
de graça nas unidades de saúde 
de todo o país. Para diminuir a 

circulação do vírus, é preciso 
que todas as pessoas que fazem 
parte do público prioritário da 
campanha se imunizem. A va-
cina é a forma mais eficaz de 
evitar a doença – afirmou o mi-
nistro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta.

A vacina protege contra os 
tipos mais graves do vírus da 
Influenza (H1N1, H3N2 e In-
fluenza B). A escolha do públi-
co prioritário no Brasil segue a 
recomendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Essa 
definição também é respaldada 
por estudos epidemiológicos 
e pela observação do compor-
tamento das infecções respira-
tórias, que têm como principal 
agente os vírus da gripe. São 
priorizados os grupos mais sus-
cetíveis ao agravamento de do-
enças respiratórias.

Até sexta-feira (31), cerca de três milhões de gaúchos tinham sido vacinados, o que significa 79% do público-alvo

Clic Portela

Clube de serviço promove Campanha do 
Agasalho em Tenente Portela

Está programado para este 
sábado, dia 08, a  Campanha 
do Agasalho 2019, promovido 
pelas entidades sociais Rotary, 
Rotaract e Interact no municí-
pio de Tenente Portela.

De acordo com os rotaria-
nos, neste final de semana, à 
partir das 14 horas, equipes es-
tarão passando nas residências 
promovendo a coleta. No final 
de semana do dia 15, dentre 
as 10 e as 16 horas, haverá um 
ponto de coleta junto à Praça do 
Índio.

Estará sendo aceito qualquer 
peça de roupa, em bom estado 
de conservação. Pense que você 
não estará jogando fora, alguém 
usará de bom grado esta vesti-
menta.

Ele se apaixonou por ela. Foi uma espécie de amor a primeira 
vista. Ele estava sentado em uma mesa no fundo do bar, quando 
ela chegou, dentro de uma calça jeans e uma blusinha branca. Ela 
tinha o cabelo escorrido até pouco abaixo dos ombros, uma pele 
do rosto branca com algumas sardas, que contrastavam com o ca-
belo ruivo.

Seu sorriso se destacava naquele rosto bem desenhado por 
Deus e perfeitamente embelezado por uma maquiagem discreta. 
Seus ombros que ficavam amostra, lhe mostravam uma pele lisa 
como seda. Por um instante enquanto tragava com intensidade o 
copo de cerveja ele se imaginou tocando lentamente com os lábios 
naquela pele, que certamente seria macia.

Os colegas na mesa conversavam sobre futebol ou sobre po-
lítica, ou talvez fosse sobre a política no futebol, ele concorda-
va, pois, desde que ela entrou ele simplesmente não prestou mais 
atenção na conversa e seus olhos ficaram vidrados na jovem mu-
lher sentada com um grupo de amigas do outro lado do bar.

A muvuca formada pelos grupinhos que se reuniam em torno 
das mesas não lhe permitia ouvir a voz dela, mas olhando para um 
anjo como aquele, ele tinha certeza ela tinha voz de sereia. Uma 
voz que se ele ouvisse uma única vez ficaria a mercê dos encantos 
dela para sempre.

Ela tomava cerveja apenas bebericando pequenos goles. Era 
uma rainha, ele pensou, que estava longe de seu habitat, uma da-
quelas que por algum motivo nasce longe de seu lugar ideal. Ela 
era a mulher mais linda que ele já tinha visto e se portava de uma 
maneira feliz discreta que lhe seduzia distância.

Ele se imaginou apresentando aquela mulher para sua ex. Sua 
ex não era feia, muito pelo contrário, era bonita, mas não chegava 
aos pés da ruiva do bar. Ele ficou casado por apenas três anos. 
Teve um divórcio traumático. Perdeu metade do pouco que tinha e 
hoje dormia em um quarto emprestado na casa de um amigo. Não 
é que ele não tivesse condições de arrendar, mas como o amigo es-
tava morando sozinho e ele tinha um plano de juntar o máximo de 
dinheiro que pudesse nos próximo cinco anos para ir viver no lito-
ral, ele optou por morar com o amigo que não lhe cobrava aluguel.

Imaginou-se na praia tomando um mojito, com aquela linda 
mulher sentada ao seu lado, dentro de um biquíni branco, com um 
chapéu de palha, daqueles de ambas largas, na cabeça. Era a vida 
que ele queria. Naquele momento, olhando para ela, era o que ele 
queria. Aquela ruiva era a mulher que ele sempre sonhou.

Lembrou até do primo Gaspar, um esnobe que casou com a 
filha de um fazendeiro no Mato Grosso e quando aparecia fica-
va contando da vida boa que levava. Ele daria de dez no Gaspar 
quando começasse a contar as suas loucuras sexuais no litoral 
com aquela ruiva que era sonho de todos os homens.

Loucuras sexuais, ele pensou, e passou a imaginar como seria 
fazer amor com aquela ruiva. Seria um passo mágico em direção 
ao paraíso. Certamente que seria. Ele imaginou ela despida. Como 
seria lindo ver aquele corpo perfeito nu e cheio de amor para dar.

Ela levantou no outro lado do bar. Deve ir no banheiro. Ele 
imaginou. Ela olhou para ele. Ele jura que viu ela olhando para 
ele. Ela sorriu. Sorriso perfeito. O coração dele bateu mais for-
te. Ele levantou. Encantando por aquela ruiva. Ela fez um gesto 
com a mão o chamando. Ele olhou para os lados para se certificar 
de que era mesmo o alvo dos gestos dela. Teve certeza que sim. 
Caminhou lentamente, se esquivando entre os demais presentes, 
sempre olhando para ela e sorrindo. Ela olhava e sorria de volta. 
A cada passo que dava, ele tinha certeza que aquilo era o que as 
pessoas chamavam de química e que ela também tinha sentido. 
Quando ele chegou a dois passos dela, ela virou, olhou para a 
amiga, e disse:

— Já que o garçom ta me ignorando, paguem a conta e me 
cobrem amanhã.

Ele paralisou. Ela beijou as amigas no rosto e caminhou para 
fora e foi de encontro a um homem bem-vestido que esperava do 
lado de uma daquelas motos potentes. Ela o beijou apaixonada-
mente, eles colocaram os capacetes, subiram na moto e sumiram 
de suas vistas.

Naquela noite ele chorou e decidiu que usaria o dinheiro para 
comprar uma moto.

Amor de bar...
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Despesas de saúde/ano 2018

Despesas de saúde/Até Junho 2019

Despesas de saúde/por ação/2018

Os gastos de Tenente Portela com a saúde

Os gastos públicos com 
saúde no Brasil equivaleram a 
3,8% do Produto Interno Bruto 
(PIB), em 2015. O país está na 
64ª posição em gastos com saú-
de, no ranking com 183 países, 
“ligeiramente superior” à mé-
dia da América Latina e Caribe, 
que gasta 3,6% do PIB, e abai-
xo dos países desenvolvidos, 
que aplicam, em média, 6,5% 
do PIB em saúde.

Os dados do Banco Mundial 
estão no relatório Aspectos Fis-
cais da Saúde no Brasil, divul-
gados pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional.

Após a Constituição Federal 
de 1988, foi reconhecido o di-
reito de todos de obter os servi-
ços e ações de saúde indepen-
dentemente de contribuição, 
diferentemente do que ocorre 
no sistema de previdência so-
cial, essencialmente contribu-
tivo.

Para garantir esse direito 
hoje no Brasil por prerrogativa 
de lei, as gestões públicas pre-
cisam manter seus gastos obri-
gatórios destinados para a área. 
Atualmente as administrações 
municipais são obrigadas a em-
pregar 15% da receita tributária 
anual na saúde.

Na maioria dos municípios, 
principalmente os pequenos, os 
gastos ultrapassam e muito es-
ses valores, quando analisados 
com os convênios que os mu-
nicípios mantém com Estados 
e União.

No ano de 2018 as des-
pesas totais do município de 
Tenente Portela foram de R$ 
38.783.848,89. Já os gastos 
com saúde atingiram a marca 
de R$ 9.705.353, 13. Esse mon-
tante equivale a 25,02%.

Destes R$ 9,7 milhões, que 
totalizam os gastos de saúde, 

R$ 5,4 milhões são da própria 
secretaria, R$ 3,4 milhões são 
dos convênios com a União, R$ 
810 mil são de convênios com o 
estado e R$ 52 mil são de outros 
convênios. Se descontarmos os 
convênios, o gasto próprio da 
secretaria de saúde equivale a 
13,93% do orçamento total do 
município.

Diretamente da secretária da 
saúde as maiores despesas são 
com pessoal. No ano passado o 
órgão gastou R$ 1.450.884,98 
com o pagamento de salários, 
sendo que nestes gastos não es-
tão inclusos servidores contra-
tados por ou através de convê-
nios com União e Estado.

As obrigações patronais da 
pasta com esses mesmos servi-
dores consumiram no ano pas-
sado R$ 554.755,67.

Outra fonte de despesa lis-
tado no Portal da Transparên-
cia no que se refere a secreta-
ria municipal de saúde são os 
repasses mensais que são feitos 
para o Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela. No ano pas-
sado o município repassou R$ 
1.236.243,81 para entidade, di-
vidido durante o ano.

A administração Carboni/
Valdir dobrou os repasses para 
o hospital. Durante a campa-
nha, outra chapa havia prome-
tido que tomaria essa iniciativa 
e o prefeito, por diversas vezes, 
disse que isso era impossível, 
mas felizmente, dois anos após 
a posse, o chefe do executivo 
tomou a decisão de aumentar 
o repasse para a entidade hos-
pitalar.

Hoje o HSA é a única gua-
rida de atendimento em saúde 
durante as noites e no final de 
semana é a emergência da enti-
dade que atende os portelenses 
conforme o convênio assinado 

com o município.
Outra fonte de consumo 

considerável neste setor é com 
o Cisa Ijuí, que é um Consórcio 
entre municípios, utilizado para 
a aquisição de medicamentos 
e exames por preços mais em 
conta. No ano passado a Secre-

taria Municipal de Saúde teve 
uma despesa com essa matriz 
de R$ 865.272,68.

As diárias na saúde também 
são elevadas, uma vez que os 
servidores, principalmente mo-
toristas, precisam estar em des-
locamento para outros municí-
pios cotidianamente, além de 
um grande número de cursos e 
atividades que carecem da par-
ticipação de servidores do setor. 
Em 2018 o município de Tenen-
te Portela gastou R$ 83.824,00 
com esses compromissos.

Do valor total consumido 
em diárias na secretaria, 55,2%, 
o que significa R$ 46.277,00 
são creditados no Portal da 
Transparência para apenas cin-
co servidores. Todos eles são 
motoristas, o que demonstra o 
quanto o transporte de pacien-
tes para outros polos de saúde 
do estado ainda é constante. Da 
região os pacientes são trans-
portados para regiões como 
Ijuí, Passo Fundo e Porto Ale-
gre, para atendimentos que não 

são possíveis por aqui.
A secretaria tem ainda lista-

do como despesa o gasto com 
a empresa Viação Ouro e Prata, 
que no ano passado totalizou 
R$ 46.794,25, sendo a grande 
maioria das despesas discrimi-
nada como compras de passa-
gens para transporte de pacien-
tes.

Neste ano até o mês de junho 
o município de Tenente Portela 
já havia registrado o consumo 
de R$ 15.314.255,12 de seu or-
çamento, sendo que destes, R$ 
4.629.116,17 foram destinados 
para a saúde municipal.

R$ 3,1 milhões de reais são 
gastos apresentados no Portal 
da Transparência como sendo 
da secretaria da saúde, enquan-
to R$ 1,1 milhão é da União, R$ 
257 mil do estado e R$ 22.712 
são de outros convênios.

Assim como os demais mu-
nicípios do estado, desde 2014, 
Tenente Portela tem necessita-
do lidar com os atrasos de re-
passes por conta do governo.

O município gasta mais de 25% do orçamento com saúde. O HSA recebeu no ano passado R$ 1,2 milhão

Jalm
o Fornari
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Projeto visa a construção de pista para caminhadas na 
Avenida Santa Rosa em Tenenteb Portela

Objetivo:
O projeto visa revitalizar e oferecer a população um 

espaço de lazer, bem como a implantação de calçadas 
(pista de caminhada) dentro das normas de acessibili-
dade, especialmente para pessoas com recomendação 
médica de caminhadas diárias. Contará também com 
arborização junto à calçada, contribuindo para o bem-
-estar e o embelezamento do local.

O trajeto projetado terá extensão de 1.100 metros, 
em linha reta, tornando-se um espaço de lazer para a 
comunidade e um atrativo para os turistas, contribuin-
do para o embelezamento de uma das principais vias de 
acesso do perímetro urbano como parte de uma estraté-
gia de revitalização, que inclui a melhora da circulação 
urbana e o desafogamento do trânsito e dos espaços 
centrais.

Obras previstas:
- Realinhamento dos canteiros;
- Utilização de faixa elevada nos cruzamentos;
- Muros de levantamento ou rebaixe de canteiros;
- Meio fio novo de tamanho adequado feito direta-

mente no local;
- Emparelhamento dos canteiros;
- Revestimento do tipo blocos de concreto intertra-

vados;
- Retirada das árvores;
- Criação de faixa de travessia para empresas que 

necessitam de deslocamento entre os dois lados da ave-
nida;

- Colocação de placas educativas (comunicação vi-
sual);

A vereadora destacou que o Poder Executivo já pla-
nejava revitalizar os canteiros centrais da maior aveni-
da em extensão da cidade de Tenente Portela. – Quando 
revelamos a intenção de pleitear o caminhodromo, isso 
permitiu a elaboração do projeto em conjunto com a 
administração municipal – disse a secretária. Segundo 
ela, já foram efetuadas as medições, levantamentos es-
pecíficos sobre estruturas e listadas as irregularidades 
encontradas nos canteiros centrais.

A partir destes dados é que foi possível definir o 
custo das obras previstas, R$ 880 mil. – No último dia 
29 de maio, cadastramos o projeto junto ao ministério 
do Turismo – contou Salete Sala. Ela reiterou ainda que 
agora o intuito é buscar apoiadores para que a proposta 
tramite mais rapidamente nas repartições do governo 
federal.

– Outro caminho para obter os recursos financeiros 
que garantirão a construção do caminhodromo e a revi-
talização dos canteiros centrais da Avenida Santa Rosa, 
são as emendas parlamentares. Vamos batalhar para 
que nosso projeto seja contemplado – finalizou.

Por meio de sua rede social, a vereadora licenciada 
e secretária municipal de Finanças, Salete Sala, anun-
ciou o cadastramento de um projeto para a revitaliza-
ção dos canteiros centrais e a construção de uma pista 
para caminhadas ao longo da Avenida Santa Rosa, en-
tre as Ruas Gaurama e Guaporé, totalizando cerca de 
1.100 metros.

Em entrevista ao Sistema Província de Comunica-
ção, Salete Sala afirmou que conhece os anseios das 
pessoas que praticam caminhadas. – Sou adepta des-
te tipo de atividade física e sei que muitos portelenses 
procuram um lugar apropriado para fazer suas cami-
nhadas diárias – frisou a vereadora do PSDB.

A secretária revelou que a primeira etapa do projeto 
consistiu em definir vários detalhes e qual seria o valor 
necessário para custear as obras. – Como não tínha-
mos conhecimento técnico e isso poderia impactar, por 
exemplo, em questões ligadas ao trânsito, procuramos 
orientação visando escolher a forma mais viável para 
a construção da pista de caminhadas na Avenida Santa 
Rosa – ressaltou Salete Sala.

A proposta passa pela revitalização completa da Avenida Santa Rosa no Centro de Tenente Portela

Professoras compartilham 
experiências com alunos da UCEFF

No dia 30 de maio, as professoras Fá-
tima Denes Moresco, Cleonara Gheller e 
Cecília Olbermann da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Ayrton Senna de 
Tenente Portela, estiveram participando 
do Ateliê de Práticas transformadoras: 
compartilhamento de experiências e tro-
ca de saberes, promovido pela Universi-
dade UCEFF de Itapiranga-SC.

Na ocasião as professoras puderam 
expor seus projetos e atividades exitosas 
desenvolvidas junto aos alunos. Foi um 
momento de compartilhar com os alunos 

do Curso de Pedagogia da UCEFF, ele-
mentos importantes da prática Pedagó-
gica, onde a Universidade oportunizou 
por meio de um debate entre estudantes 
e professores atuantes, voltando- se para 
práticas que podem ser melhoradas e en-
riquecidas, a fim de oferecer o ensino de 
forma mais prazerosa e atraente.

Foi um momento de grande valia 
para nós professoras podermos compar-
tilhar ideias que deram certo e poderão 
servir a outras práticas também, enfati-
zam as professoras. 

Liga do câncer promove Brechó 
da Solidariedade

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela vai realizar na pró-
xima segunda-feira, 10 de junho, em frente a sede da entidade, localizada na Luís 
Carlos Shepp,  junto ao CRAS, mais uma edição do Tradicional Brechó da Solidarie-
dade. O evento vai ocorrer das 9 horas e até as 17 horas,  ficando aberto ao meio-dia.

Serão comercializados calça jeans, blusas de lã, casacos, camisas masculinas, 
blusas femininas, roupas infantis de bebê e sapatos, tudo muito barato para que você 
possa ajudar a Liga e Comprar roupas boas com preços melhores ainda.

O evento que acontecia na Praça do Índio neste ano ocorrerá em frente a sede da Liga
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - robinson.giraldi@bol.com.br

Uma das maiores dificuldades para quem trabalha com treina-
mento é fazer um praticante apaixonado por treinos fortes enten-
der que seu corpo não é uma máquina poderosa e precisa de des-
canso. Mas, as máquinas tem necessidade de diminuir seu ritmo 
de trabalho e até mesmo dar aquela paradinha para manutenção.

 Os músculos que compõem esta complexa máquina cha-
mada corpo humano, durante o treinamento sofrem microlesões, 
que geralmente não percebemos. Porém, elas acontecem para que 
haja adaptações fisiológicas ao estimulo que foi submetido.

 O excesso de treinamento sem pausa para recuperação 
pode levar o praticante ao overtraining (lesão por treinamento in-
tenso por longos períodos).

 O treino regenerativo é uma recuperação ativa e tem como 
finalidade auxiliar na restruturação da musculatura após um perí-
odo de carga intensa. Por exemplo: Depois de uma competição é 
importante que seu treino seja de baixa intensidade. Pode ser uma 
corrida leve ou até outro tipo de atividade (ciclismo, natação ou 
hidroginástica), para “soltar” a musculatura, fazendo a circulação 
aumentar e auxiliar no processo de recuperação.

 O treino regenerativo deve fazer parte da sua periodiza-
ção. Organizando desta forma com certeza terá muito sucesso na 
modalidade esportiva que escolher.

 Portanto, caso não sejam observados alguns cuidados em 
relação à recuperação, de nada adiantará o esforço em busca de 
melhorar o desempenho, pois um organismo debilitado não será 
capaz de enfrentar uma rotina séria de treino e estará exposto aos 
riscos de lesões e danos à saúde.  Para todos os viciados 
em esportes e treinamento uma dica importante é se tiverem que 
errar, errem para menos, pois as consequências não serão prejudi-
ciais ao seu bem-estar. Afinal, ter saúde é o mais importante!

A Importância do Treino 
Regenerativo

MUNICÍPIO DE 
VISTA GAÚCHA - RS

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 23/2019. 
Objeto: Aquisição de equipa-
mentos de informática para 
uso da Secretaria da Educação 
e Turismo com recursos do 
Programa Territórios da Cida-
dania. Julgamento: 24/06/2019 
às 08:30hs. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de 
Maio, 1015. Informações: Fone 
(55)3552-1022, site www.
vistagaucha-rs.com.br e e-mail 
compras@vistagaucha-rs.com.

br. V. Gaúcha, 07/06/2019.
Celso José dal Cero
Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA VISTA GAUCHA DE MASSAS - COVIGAMAS

 O Presidente da COOPERATIVA VISTA GAÚCHA DE MASSAS – COVIGAMAS, com sede no 
Município de Vista Gaúcha, RS, na Rua A, s/n, bairro centro, CEP 98.535.000, com CNPJ 23.973.716/0001-70, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da Entidade, CONVOCA, seus associados em dia com 
seus direitos sociais, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia Vinte de Junho 
de Dois Mil e Dezenove(20/06/2019), com a primeira chamada as 7:00 horas com a presença de 2/3 do número 
de associados, não havendo números de associados suficientes, a segunda chamada às 8:00 horas com metade 
mais um dos associados, em terceira chamada às 9:00 horas com a presença de no mínimo dez associados, tendo 
como local a sede da Cooperativa, que fica na Rua A, s/n, bairro centro, município de Vista Gaúcha,RS, CEP 
98.535.000. 

 Com a seguinte ordem do dia:
 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
 1º - Encerramento de suas atividades, por paralisação por mais de cento e vinte dias.
 2º -  Assuntos Gerais. 
Para efeito de quorum de instalação o número de associados é de 21.

Vista Gaúcha, RS, 30 de maio de 2019.
ADEMIR QUEIROZ 

  Presidente

Crianças aprendem sobre
alimentação saudável no Cras

Na manhã de hoje, dia 06 de junho, a nutricionista Danila Luza 
ministrou uma palestra sobre alimentação saudável para as crian-
ças do Cras Sagrada Família.

Para finalizar, elas fizeram uma atividade prática e cada um de-
senhou seu prato saudável.

Administração Municipal  de Redentora 
implanta Creche na Assis Brasil

A Administração Municipal 
de Redentora implantou a Edu-
cação Infantil na modalidade 
Creche na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (Emef) 
Assis Brasil, de Sítio Cassemi-
ro, na tarde de hoje, dia 06 de 
junho.

O atendimento às 18 crian-
ças com idades entre 6 meses a 
3 anos e 11 meses já matricula-
das começa na próxima quarta-
-feira, dia 12 de junho. Estive-
ram presentes à implantação o 
prefeito Nilson Paulo Costa; a 
primeira dama Eliane Amaral 
Costa; a secretária Municipal 
de Educação e Cultura, Marile-
ne Rosa; e a presidente do Con-
selho Municipal de Educação, 
Marcia Dorneles Marques.

O diretor da Escola, Paulo 
Arruda, disse que a implantação 
da Educação Infantil era um de-
safio para o educandário. “Hoje 
temos mais uma modalidade de 
ensino no Assis Brasil”, disse.

A ideia de implantação da 
Creche partiu da primeira dama 
Eliane, que observou mães que 
trabalham fora em Sítio Casse-
miro. A partir de então se inicia-
ram os trabalhos para a Creche, 

que é a primeira a ser implanta-
da no interior de Redentora.

“O prefeito investe em Edu-
cação, trabalha para cuidar das 
pessoas, e a decisão para que 
fosse implantada a Creche foi 
dele”, disse Eliane. Ela acres-
centou que as crianças não se-
rão apenas bem cuidadas, elas 
terão desenvolvimento educa-
cional. A Administração Muni-

cipal vai adquirir brinquedos de 
acordo com cada faixa etária.

O prefeito Nilson disse estar 
muito contente com a implanta-
ção da Creche.

“Temos procurado investir 
dentro do setor educacional em 
nosso município. Temos a obri-
gação de inovar para não ficar-
mos marcando passo no passa-
do”, declarou.

D
ivulgação

O atendimento já está disponível para crianças



ROTA DO YUCUMÃ, 07 de junho de 2019 9

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 03/06/2019

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove horas em Ses-
são Ordinária, realizada no dia 03 de junho de 2019, com as seguintes presenças: Vereadora Presidente ROSANGE-
LA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, RUBENS ANTONIO 
MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITO-
MAR ORTOLAN/MDB, DERLI DA SILVA/PSDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, E LUISA SILVA BAR-
TH. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou 
os Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondências recebidas pela Casa.

ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Por-
tela, no uso das atribuições legais que lhe confere em razão do cargo, CONVOCA: A Suplente de Vereador Luisa 
Silva Barth, para assumir uma cadeira no Legislativo Municipal de Tenente Portela, na sessão ordinária do dia 03 
de junho de 2019, em decorrência do pedido de licença formulado pela Vereadora Cristiane Feyth do Partido Pro-
gressista.

Após dando continuidade passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores que são 
os seguintes:

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Sugeriu ao Senhor prefeito Municipal para que juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural através do Departamento de Agricultura, organize uma audiência pública,  convidando especialista na área 
de atividade leiteira, com objetivo de discutir e informar os produtores de leite do município, sobre as adequações 
determinadas pelas instruções Normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
que regulamentam a produção e comercialização do leite.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu para que seja determinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural a recuperação da 

estrada na Localidade de Lajeado Leão. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Tiago, Odilo e Rosangela.
Da Vereadora Luisa Silva Barth:
1 – Requereu informação do departamento de habitação da municipalidade sobre as regularizações fundiárias 

em andamento, especificamente sobre a regularização no Bairro Modelo (projeto iniciado em setembro de 2017). 
Justificou a vereadora, uma vez que as famílias residentes e domiciliadas no Bairro Modelo, estão a muitos anos 
esperando uma atitude do Poder Público para poder ter as escrituras de suas casas e considerando que o referido 
bairro encontra-se em nome do município, inclusive lei municipal denominada Loteamento Popular, há mais de uma 
década, sugiro que o setor competente encaminhe com urgência  o referido loteamento para registro e consequen-
temente  a autorização das áreas descriminadas na planta para enceramento do feito e posteriormente entregar aos 
proprietários. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Rosangela, Odilo e Itomar.

2 -  Requereu informação sobre a nova construção da creche processo licitatório nº 28/2016- concorrência nº 
01/2016 objeto: Contratação de empresa habilitada para execução por empreitada Global de Construção de Escola 
Pró – Infância, localizada no Loteamento Ramayer. Justificou a vereadora que a municipalidade deverá proceder a 
novo processo licitatório, em razão do cancelamento do termo de compromisso firmado no ano de 2013, venha o 
poder público esclarecer quando irá encaminhar a nova data. Destacou que em 2019, o prefeito teve a autorização do 
FNDE para a continuidade da construção da Escola de Educação Infantil Proinfância, sendo que até os dias de hoje 
não há informações sobre a nova licitação. Além disso o local onde se localiza a base da construção está tomado de 
vegetação e a demora será prejudicial tanto aos cofres públicos pela perda do material colocado, quanto aos pais que 
necessitam de mais um espaço adequado que irá possibilitar o atendimento de seus filhos.

Da Vereadora Presidente Rosangela Fornari:
1 – Comunicou o Executivo que realizou uma reunião com moradoras do Bairro São Francisco, oportunidade na 

qual as mesmas apresentaram algumas demandadas da comunidade, e desejo transmitir ao Poder Executivo Munici-
pal para que tome providências no seguinte:

a - Que sejam tomadas as providências necessárias para que o Agente de Saúde responsável pelo Bairro São 
Francisco, realize as visitas mensais em cada residência, uma vez que as moradoras do Bairro informaram que as 
visitas não são realizadas mensalmente.

b -  Que seja determinado ao Setor Competente a instalação de uma Parada de Ônibus em frente à Escola Muni-
cipal Tenente Portela, no Bairro São Francisco, a qual beneficiará toda a comunidade em dias de chuva.

c -   Que seja estudada a possibilidade de ampliar o atendimento médico no ESF para além das 12 fichas atu-
almente disponibilizadas, uma vez que muitos moradores acabam ficando desamparados em razão da limitação de 
fichas. No mesmo sentido, que sejam contratados mais médicos para o atendimento no ESF, beneficiando assim toda 
a população portelense.

d -  Que seja estudada a possibilidade de se realizar a pavimentação com  calçamento na Rua Eron Gross, no 
Bairro São Francisco, uma vez que o trecho que não possui pavimentação é extremamente curto, não sendo necessá-
rio um grande investimento por parte da municipalidade, além de beneficiar todos os moradores do Bairro. A referida 
solicitação já foi encaminhada pelo Poder Legislativo Municipal em 10/12/2018, tendo sido uma solicitação oriunda 
do Projeto Câmara Jovem.

e - Que o Poder Executivo Municipal organize, conforme sua disponibilidade, uma reunião do Prefeito Munici-
pal com os moradores do Bairro São Francisco, o Sr. Norberto (Responsável pela manutenção das entradas de água 
nas residências do Bairro), a Gerência da Corsan e a Presidência da Câmara de Vereadores, para tratar de assunto 
referente ao abastecimento de água no Bairro.

f - Que seja determinado ao setor competente a realização de uma cobertura na parte em que faz a ligação entre 
os dois prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente portela.

2 – Apresentou o envio de correspondência parabenizando os funcionários do Escritório da EMATER do nosso 
município, pela realização do Seminário Regional Sobre Piscicultura, ocorrido no último dia 30 de maio, no Distrito 
de Daltro Filho, destacou o excelente trabalho que sempre foi e vem sendo realizado pela equipe da Emater em nosso 
Município.

3 – Apresentou o envio de correspondência ao Senhor Alvaro Braun Pastor da Igreja Assembleia de Deus de 
Tenente Portela, para parabenizá-lo pela posse como novo pastor da Igreja, ocorrida no dia 30 de maio em nosso 
Município. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Derli.

4 – Apresentou o envio de correspondência a Senhora Cleidi Kunde, presidente do Conselho Municipal do Idoso 
de Tenente Portela, solicitando para que estude da possibilidade em abrir espaço, para que esta vereadora possa par-
ticipar das futuras reuniões do Conselho.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 037/2019: Que altera a redação dos artigos 16,17,18 e do anexo IV  e re-

voga as  disposições  do capítulo V (DO ART. 28 AO 31) da Lei Municipal nº 573/97 que dispõe sobre o quadro de 
cargos e funções públicas do Município, estabelece o plano de carreira dos servidores, e altera  a redação dos art. 16 
da lei municipal nº 1.452/2007, que estabelece  o plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação que 
compõe  o magistério público municipal e institui o respectivo quadro de cargos e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 005/2019: Autor Vereador Elessandro Tiago Fuck - Que Dispõe sobre a 
regulamentação da feira livre do produtor rural e da outras providencias.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 03 de junho de 2019. Você ainda poderá acessar o site 
www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

21ª CRE participa de 
encontro de formação 

de professores

Professores formadores da Base Nacional Comum Curricular e 
Referencial Curricular Gaúcho (BNCC/RCG) das redes particular, 
municipal e estadual da área de abrangência da microrregião Ce-
leiro participaram, nesta terça-feira (4), do 1º Encontro Presencial 
Formação Continuada de Professores BNCC/RCG. O evento ocor-
reu em dependências do Polo da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) de Três Passos.

Os trabalhos foram conduzidos pela professora Luciane Sippert 
Lanzanova, formadora da Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (Uergs) com participação do diretor do Departamento Pe-
dagógico da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), professor 
José Adilson Santos Antunes. A coordenadora interina da 21ª Co-
ordenadoria Regional de Educação (CRE / Três Passos) prestigiou 
o encontro no qual professores estaduais que atuam nas escolas e 
na CRE também estiveram presentes, uma vez que são formadores 
BNCC/RCG. 

Evento ocorreu na última terça-feira

Estado tem mais duas 
mortes confirmadas por 

gripe em 2019
A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais 

duas mortes por gripe A (H1N1), nesta quarta-feira (5). De acordo 
com a SES, os casos foram informados na terça-feira (4) e devem 
entrar no boletim semanal do Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde na semana que vem. São sete casos de morte por influenza, 
em 2019, no estado.

Uma das vítimas é uma mulher, de 54 anos, moradora de Ale-
grete, na Fronteira Oeste. Ela tinha pneumopata crônica e não ha-
via sido vacinada na última campanha. A mulher estava internada 
na Santa Casa de Alegrete desde o dia 23 de maio e morreu no dia 
27. O laudo apontou H1N1.

Um homem, de 54 anos, morador de Novo Hamburgo, no Vale 
do Sinos, morreu por gripe A (H1N1) no dia 30 de maio. Segundo a 
SES, ele estava internado desde o dia 25, em Tramandaí, no Litoral 
Norte. A vítima era cardiopata e diabético. Ainda não se sabe se ele 
era vacinado.

Em Sapiranga, uma menina de 11 meses foi vítima da doença, 
no dia 19 de maio. O laudo confirmou que a criança teve H3N2, 
além de bronquiolite aguda.

Dois idosos que também morreram em decorrência da gripe fo-
ram os primeiros casos registrados no ano. As mortes ocorreram 
nos dias 2 (em Barra do Ribeiro) e 11 (em São Gabriel) de maio. 
Um dos pacientes contraiu o tipo de vírus influenza A H1N1 e o 
outro a variação H3N2.

Também foram registradas mortes por gripe A (H1N1) em Três 
Coroas, no Vale do Paranhana, e em Santa Rosa, no Noroeste do 
estado, uma pessoa morreu por influenza B.
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MAIO
Mês de lembrar de quem tem

 o dom de cuidar da gente

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!

 Fazer investimentos de for-
ma segura é a melhor maneira 
de garantir o futuro e, nesse 
sentido, a Cresol - uma coope-
rativa com mais de duas déca-
das de história - trabalha para 
garantir sempre novos bene-
fícios aos seus cooperados. O 
cooperativismo de crédito é um 
setor que cresce e se fortalece 
a cada dia, competitivo e com 
soluções financeiras que apro-
ximam o sócio da realização do 
seu sonho e dos melhores in-
vestimentos, sempre adequados 
a cada realidade.

A Cresol figura entre os 
maiores sistemas de crédito co-
operativo do Brasil, sendo refe-
rência nacional e internacional 
neste cenário. Com mais de 500 
mil famílias cooperadas e pre-
sente em 17 estados, a Cresol 
se fortaleceu e hoje representa 
solidez e a segurança de uma 
marca.

Muito mais que uma coo-
perativa que fornece crédito e 
realiza sonhos, a Cresol é hoje 
uma instituição completa, com 
soluções financeiras que aten-
dem todos os públicos, incluin-

do investimento financeiro com 
rentabilidade personalizada e 
negociável com cada coopera-
do. No último mês de maio, o 
produto Cresol Aplicação atin-
giu a marca de R$ 3 bilhões, re-
sultado que representa solidez 
e a confiança dos cooperados 
nas agências Cresol espalhadas 
pelo Brasil.

 De acordo com o Presidente 
da Cresol Confederação, Cle-
dir Magri, nos últimos anos a 
Cresol vem apresentando um 
crescimento significativo. “Es-
tamos a cada ano celebrando 
uma evolução expressiva dos 
nossos resultados, e a aplicação 
faz parte dela, com um cresci-
mento de mais de 30% no últi-
mo período. Para este ano que-
remos manter as ações voltadas 
a nossa estrutura de serviços e 
também garantir que o Sistema 
siga nessa mesma estratégia de 
crescimento dos seus indicado-
res”, destacou Magri.

Cresol eleva o volume de  
aplicações financeiras

Eduardo Salvadori

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 MAURÍCIO PETER DA SILVA nascido em TE-
NENTE PORTELA/RS aos 09 DE AGOSTO DE 1981.  Filho de 
Eronildes Ferreira da Silva e de Edi Peter da Silva. E dona CLE-
ONICE WEGNER nascida em VISTA GAÚCHA/RS aos 20 DE 
OUTUBRO DE 1997. Filha de Milton Wegner e de Nelci Kopsel 
Wegner. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 12/07/2019.
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  06 

de junho de 2019.         
Claudineia Holland

 Escrevente Autorizado

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS

Aviso de Licitação: Tomada de Preços nº 06/2019. Objeto: Exe-
cução de Edificação Industrial em Alvenaria junto a RSC163. Jul-
gamento: 27/06/2019 às 08:30hs. 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, 07/06/2019. 
Celso José Dal Cero,
 Prefeito Municipal.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Audiência irá tratar sobre 
negociação entre Mais Frango e 

prefeitura de Miraguaí

A partir das 13h30min da 
próxima sexta-feira (07), no 
Salão Paroquial de Miraguaí, 
acontecerá uma audiência pú-
blica que irá abordar a negocia-
ção existente entre Mais Frango 
e Poder Executivo.

Recentemente, as partes am-
pliaram os diálogos. A empre-
sa já apresentou uma proposta 
para adquirir a área do empre-
endimento que pertence à mu-
nicipalidade.

Na segunda-feira (27), di-
retores da Mais Frango se 
reuniram com os vereadores, 
prefeito Ivonir Botton e asses-
soria jurídica do município. Na 
ocasião, Sadi Marcolin e Ade-
lir Weissheimer, detalharam a 
proposta para a compra da área 
pertencente à prefeitura de Mi-
raguaí, bem como, das benfei-
torias mencionadas no Contrato 
Administrativo nº 01/2007, as-
sinado em abril de 2007 entre 
empresa e Poder Executivo.

Situado as margens da ERS 

330, no bairro Irapuá, o empre-
endimento ocupa um espaço de 
27 hectares, sendo 23 hectares 
de propriedade da Mais Frango 
e o restante do município. As 
edificações totalizam 12,4 mil 
metros quadrados. Destes, 2,4 
mil metros quadrados foram 
construídos na área que compe-
te à prefeitura municipal.

Na proposta apresenta-
da por Sadi Marcolin e Adelir 
Weissheimer, a empresa fica 
responsável por repassar a mu-
nicipalidade um terreno de qua-
tro hectares, localizado ao lado 
do frigorífico, no sentido bairro 
Irapuá, e com 117 metros de 
frente para a ERS 330.

Na área permutada, cuja 
prefeitura municipal possivel-
mente destinará para a instala-
ção de novas indústrias, a Mais 
Frango vai construir pavilhões 
totalizando 1,7 mil metros qua-
drados. Essa metragem cor-
responde ao prédio maior que 
estava sobre os quatro hectares 

da área do frigorífico no ato de 
assinatura do Contrato Admi-
nistrativo nº 01/2007.

Caberá à administração mu-
nicipal e Poder Legislativo, de 
forma conjunta, definir a quan-
tidade de pavilhões a serem edi-
ficados. Também será acionado 
um avaliador judicial para de-
terminar o valor dos 773,7 me-
tros quadrados de construção 
que havia na época da assinatu-
ra do Contrato Administrativo 
em 2007, além de uma balança 
de cargas e duas lagoas anaeró-
bicas.

Durante a apresentação da 
proposta, a assessoria jurídica 
do município afirmou que, caso 
os vereadores aprovem a nego-
ciação, o Ministério Público e 
o Poder Judiciário de Tenente 
Portela irão homologar a deci-
são, porque todas as tratativas 
estão em comum acordo entre 
as partes.

Nas redes sociais o assunto 
divide opiniões.

D
iones R

oberto B
ecker

O auditório do Colégio Ma-
rista, de Santa Maria, sediou o 
sorteio mensal referente a maio 
do programa Nota Fiscal Gaú-
cha (NFG). Os ganhadores dos 
prêmios individuais de R$ 5 mil 
são de Campo Bom, Caxias do 
Sul, Lajeado, São Leopoldo e 
Guaporé. Cerca de 13 milhões 
de bilhetes estavam na disputa.

Na oportunidade, também 
foram sorteados os prêmios de 
R$ 500,00 que contemplaram 
800 pessoas, entre elas, 13 re-
sidentes em municípios da Re-
gião Celeiro.

Os ganhadores serão avisa-

dos via e-mail, telefone, SMS 
ou por meio do seu cadastro no 
site do programa NFG. O pra-
zo para resgatar os valores é de 
até 90 dias a contar da data de 
homologação do resultado de-

finitivo do sorteio publicado no 
Diário Oficial do Estado.

A lista dos vencedores da 
Região Celeiro pode ser con-
ferida em nosso site, www.cli-
cportela.com.br.

Treze moradores da Região Celeiro 
ganham no sorteio de maio da NFG

Mais Franco está localizada as margens da ERS-330 em Miraguaí

Festa Junina na Cultura 
Gaúcha

    No Rio Grande do Sul, as festas de junho estão 
ligadas ao solstício de inverno e são quatro os santos 
do mês: Santo Antônio (13), São João (24), São Pedro e 
São Paulo (29).

    Uns rabiscam de lápis um bigode ou sardas e den-
tes pretos. Já outros no lugar do traje puído (bastante 
gasto) e do chapéu de palha, aproveitam a oportunidade 
para vestir bombacha, botas e o lenço pachola.

   Caipiras e gaúchos comemoram juntos, mantendo 
a tradição que é de origem portuguesa, mas que vem ao 
longo dos anos, incorporando traços da cultura do Esta-
do. Por serem um povo muito católico, comemoravam o 
mês dos santos de junho, as ruas eram enfeitadas com 
bandeirolas e contavam com comidas típicas, prepara-
das com o que se tinha a disposição como pipoca, canji-
ca, bolo de milho e amendoim.

   Participavam as pessoas do campos, vestidas de 
maneira simples, com roupas velhas e chapéus de pa-
lha.

  A brincadeira mudou. 
  A ideia de colocar roupas rasgadas, de pintar den-

te de preto para mostrar que está “podre”, não valoriza 
a cultura caipira do Centro ou do Nordeste do país. É 
como se não quiséssemos que fizessem isso com a nos-
sa indumentária gaúcha.

  Não é errado usar a pilcha. É uma festa incorporada 
as tradições rio-grandense. Temos as nossas caracte-
rísticas e o gaúcho não deixa de estar participando da 
festa, e, surge como um sinal de respeito a cultura bra-
sileira.

  Se não pudermos, não conhecermos, não souber-
mos e não tivermos condições de fazer algo de acordo 
com nossa cultura, que possamos respeitar as tradições 
dos outros, então, nada de roupas rasgadas, aberrações 
e situações que possam desmerecer nosso povo brasi-
leiro.

  Existe uma saudade, pois não vemos mais fogueiras 
nas cidades e a festa ficou restrita às escolas e CTGs , 
somente para as crianças.

  Será que não podemos fazer a diferença? Falar, sa-
ber e expandir nosso conhecimento, nossa vivência para 
que todos possam sentir o frio e o calor, das noites do 
mês de junho, enrolados no pala das nossas tradições?

  Mas como tentar reverter esta situação se continu-
armos aprendendo que em festa junina nos fantasiamos 
de caipiras, na Semana Farroupilha de gaúchos e no 
Carnaval do que quisermos?

 Devemos conscientizar as crianças de que a pilcha 
não é uma fantasia, mas um traje histórico, que repre-
senta toda a identidade cultural gaúcha. Respeitar a cul-
tura regional é respeitar a própria origem, as raízes que 
sustentam toda organização social vigente.

  Comunicado:
  A Comissão organizadora da 72ª Geração e Distribui-

ção da Chama Crioula do Rio Grande do Sul, comunica 
que houve alterações na data da Palestra Sobre “Chama 
Crioula – Sua História e seu Legado, com a Vice Presi-
dente da Cultura do MTG- Mirelle de Faria Hugo.

  As datas serão: Dia 12 de junho – Quarta –Feira.
   19h. 30 min. Estudantes, Professores e comunida-

de.
   Dia 13 de junho – Quinta-Feira.
   8h. –Estudantes e professores.
   9h.30 min. Estudantes e professores.
   13h.30min. Estudantes e professores.
   15h. Estudantes e professores.
Até a próxima.
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Sistema Província de Comunicação

E-MAILS:
redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Redentora realiza obras e melhorias 
em avenida da cidade

Alunos realizam campanha solidária 
em Vista Gaúcha

Cinco municípios da região atingiram 
meta de vacinação contra a gripe

Redentora implanta serviço de Creche 
no interior do município

Cresol eleva o número de aplicações 
financeiras

Audiência publica vai tratar de nego-
ciação entre Miraguaí e Mais Frango
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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

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 
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Gamer de Vista Gaúcha 
representará o Brasil na França

Renan Mateus Negrini, natural de Vistas Gaúcha, viajará para a França na próxima segunda-feira 
para competir em um evento de Vídeo Game, que estará ocorrendo no circuito de Le Mans, em para-
lelo com a tradicional Corrida das 24 horas de Le Mans.

O jovem de Vista Gaúcha garantiu sua participação ao passar pela fase classificatória da Le Mans 
eSports, circuito esse disputado em Spa-Francorchamps. Esta etapa dava o direito para três competi-
dores a estar presente na grande final, que será disputada nos dias 15 e 16 deste mês, no circuito de Le 
Mans, em paralelo com a competição real das 24 horas.

Além de Negrini, o Brasil ainda será representado por Luis Felipe de Melo que conseguiu um 4º 
lugar na corrida e se junta ao “Time Fuji” , enquanto Renan Mateus, chegou na 5ª colocação e se jun-
tou ao “Time Shangai”.

Eles embolsaram o valor de 400 euros e 300 euros, respectivamente.
Renan Mateus Negrini pratica este esporte a cerca de 3 anos. Forza Motorsport é uma forma de 

jogo de videogame, simulando com ultra realidade uma corrida de carro. Renan nos relatou que seus 
treinamentos são diários, se estendendo de 3 a 12 horas.

A lógica deste jogo se baseia em dar uma volta cronometrada na pista pré-definida, qual é divul-
gada através de uma página do Facebook, e se o seu tempo ficar entre os 10 melhores do continente 
americano, é realizada uma corrida chamada de Endurance, que basicamente é uma corrida de longa 
duração, nessa corrida somente o vencedor se classificou, levando ainda 1000 euros como premiação.

Renan embarca no dia 10 com retorno previsto para o dia 18 de junho.

Do Console de casa, em Vista 
Gaúcha, Renan Mateus Ne-

grini superou diversos adver-
sários e conseguiu uma vaga 

para disputar presencial-
mente a maior competição 

da categoria, que ocorrerá no 
velho continente em um dos 
maiores templos automo-

bilismo, no mesmo instante 
em que ocorrem as 24 horas 
de Le Mans. O feito é inédito 

para o Brasil.


