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Advogado

Combate ao 
DESMATAMENTO

Cacique Carlinhos Alfaiate, preocupado 
com desmatamento na Terra Indígena, 
recorreu a Brigada Militar e FUNAI para 
Operação de combate ao corte ilegal de 
árvores.

Município de Derrubadas 
vai assumir turismo no 

Parque Estadual do Turvo

HSA: Um polo de saúde e 
um pulmão econômico de 

Tenente Portela
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 Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC estará em  
 Três Passos, Capital da Região Celeiro, em novembro. Pág. 2  
 Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC estará em  

Ciência e 
Tecnologia

 INTEGRAÇÃO                                            
Tenente Portela 
promoveu 
programação para 
adultos e crianças
Pág. 3
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Ao longo da história da humanidade, percebe-se que o elemento lúdico está presente desde a Pré-
-história. Podemos encontrá-lo em pinturas rupestres, por meio de representações artísticas e culturais, 
de alegrias, medos e diferentes crenças, que estão presentes na vida do ser humano desde os primórdios 
até os dias atuais.

Percebe-se que quando as crianças começam a frequentar os anos iniciais, elas necessitam que o 
lúdico esteja presente em sua rotina escolar, pois a criança para aprender ela precisa associar, conviver, 
trocar ideias e interagir com o próximo, precisando aprender a esperar, para falar, bem como começar 
a entender as regras do convívio social.

O educador desempenha um papel mediador em sala de aula, desenvolvendo um  planejamento com 
jogos, brincadeiras e encenações, assim possibilitando a inclusão de todos os alunos nas atividades, 
bem como desenvolvendo crianças mais autônomas, criativas e autoconfiantes, pois o jogar e o brincar 
propiciam um desenvolvimento integral dinâmico, a criança sente prazer, desenvolvendo a estimulação 
das múltiplas inteligências, incentivando a interação social.

Ressalta-se que com as brincadeiras podemos resgatar o amor e afeto das crianças, envolvendo-se 
em grupo e formando um laço muito grande de amizade, afeto, companheirismo, ensinando a criança, 
a se tornar afetivo, criativo e um ser que se valoriza, e valoriza a sua sociedade.

O educando precisa trabalhar de forma prazerosa a fim de fazer com que seus alunos viajam nas 
histórias, músicas, produções artísticas, instigando, motivando, fazendo com que o aluno aprenda brin-
cando, já utilizando regras de boa convivência, respeitando limites, espaços, pois brincando de  faz de 
conta a criança já elabora teorias sobre as relações com a vida adulta. 

Conclui-se que o lúdico é uma possibilidade prática de vivência e aprendizagem, podemos trabalhar 
a construção e o respeito às regras, ensinar a pensar, a criar, a conquistar sua própria autonomia e ser 
feliz.

Professora  Tailine Andressa Ruff Selle

A importância da Ludicidade nos Anos Iniciais
Tailine Andressa Ruff Selle.

Dentro de cada ser humano habita um sentimento de que o dia de 
amanhã será sempre melhor do que o hoje e de alguma forma, com 
raras exceções, esse sentimento também nos leva a buscar no ontem 
aspectos e características que nos façam acreditar que naquele tempo 

haviam melhorias que já não mais reconhecemos hoje.
Mesmo nos mais tenebrosos passados, refugia-se características que são capazes de inspirar de-

fesas. Isso acontece em qualquer parte do mundo. Mesmo entre aqueles passados mais desgraçados, 
sempre vai haver alguém para exalta-lo, isso porque, aqueles que viveram o passado não viveram da 
mesma maneira e aqueles que não viveram e o buscam conhecer tendem a seguir o conceito com o qual 
a história é contada. Ao escrever a história o homem tende a mostrar mais sobre o presente onde está 
escrevendo do que sobre o passado sob o qual ele deseja escrever.

 A vida de ontem e a de amanhã sempre convergem para algo melhor do que a de hoje. No ontem 
porque reside em cada um de nós um sentimento de que as coisas nunca estão boas, e o saudosismo de 
nossos momentos felizes sempre voltam a nos assombrar. No amanhã porque a esperança é algo que 
está sempre presente em nossos atos e em nossas escolhas. É quase que o mesmo significado, o hoje 
nunca não está bom, o ontem era melhor, mas o amanhã vai ser magnifico. 

Nas eleições deste domingo estará mais uma vez em destaque o desejo do Brasileiro e a esperança 
de que o amanhã será melhor do que o hoje. Independente das escolhas feitas pelos eleitores, todos eles 
vêm intimamente ligado a esperança no futuro. Mesmo aqueles que votam pela continuidade de um 
determinado candidato tendem a votar na expectativa de que as coisas andem para frente e que o futuro 
seja brilhante e que os problemas sejam resolvidos e que o mundo em que vivemos torne-se um paraíso 
em meio a um universo de caos.

É certo que os problemas não se resolvem de uma hora para a outra e muitas vezes eles apenas não 
se resolvem, mas nós estamos sempre pregados nesta expectativa de que agora será diferente, de que a 
partir daquele momento nada mais será como antes e as coisas vão melhorar.

O brasileiro acumula frustrações  e anseios que não foram atendidos. Homens receberam e desperdi-
çaram a confiança de seus pares, traíram seus ideais e jogaram por terra a expectativa e esperanças que 
o povo tinha sobre si. Neste domingo tudo se renova. Vença quem vencer, esteja no poder quem estiver, 
é nesse domingo que as esperanças são renovadas, pelo menos até serem despedaçadas de novo, ou 
não, o futuro é incerto. Certo mesmo é apenas que a certeza que você deve ter na hora de depositar o 
seu voto, afinal, para quem você vai entregar suas esperanças agora?

Domingo de esperança

Não, não escreverei sobre aquela fração 
do eleitorado dependente do Bolsa Família e laboriosamente con-
vencida de ser, também, dependente do PT (embora o programa 
exista por força de lei). Escreverei sobre outros grupos na torcida 
de Haddad.

Começo pelo próprio partido do candidato. O PT seria o pri-
meiro e o principal beneficiário de uma vitória petista. Convém, 
então, que o eleitor se questione. O legado dos 14 anos de petismo 
no poder é desalentador. Organizações criminosas operaram sem 
qualquer constrangimento no aparelho de Estado. Os réus são con-
fessos, bilhões são devolvidos e as delações robustecidas por farto 
material comprobatório. Simultaneamente ao vexame e perda de 
credibilidade internacional, emergiram o desemprego, a recessão 
e a instabilidade política. Apesar disso, nenhum arrependimento, 
nenhuma autocrítica, nenhum pedido de desculpas à nação. Ao 
contrário, críticas à Lava Jato, recriminações à Justiça em geral e 
a Sérgio Moro em especial.

Assim, também aos criminosos, agentes do crime organizado 
e desorganizado, interessa a eleição do candidato petista. Afinal, o 
partido defende restrições às penas de prisão e condenações mais 
breves. É notória sua animosidade em relação às atividades poli-
ciais e simétrico zelo em relação aos bandidos. O PT defende de-
sencarceramento, semiaberto, saidinhas, saidões e indultos. É pelo 
desarmamento, contra a redução da maioridade penal, e sustenta 
– apesar de toda criminalidade das ruas e estradas – que no Brasil 
se prende demais. No Bolsonaro é que os bandidos não vão votar.

Uma vitória petista interessa muito ao Grupo Globo, que há 
longo tempo vem proporcionando em novelas, especiais e repor-
tagens o substrato cultural e de costumes necessário à penetração 
política das ideias de esquerda. Seus atores e celebridades estão 
sempre disponíveis, ao estalar de dedos do PT, para o que der e 
vier. Convém ao Brasil, aumentar o poder da Globo? E, no mesmo 
diapasão, ampliar a influência da Folha, da Veja, da Época, e a 
fauna da “mídia amiga”, sempre interessada em conversar com 
Franklin Martins, perito em retribuir apoios?

Sem similar a qualquer democracia de respeito, estabeleceu-se, 
com o tempo, uma inequívoca proximidade entre o PT e figuras 
execráveis da política internacional. Ditadores africanos de Ango-
la, Congo, Zimbabué, Guiné Equatorial, Gabão, Venezuela, Cuba, 
Nicarágua obtiveram financiamentos privilegiados do BNDES 
durante os governos petistas. E o recebimento é duvidoso. Eles 
apreciariam muito a volta do PT ao poder.

Também os infiltrados no aparelho de Estado, na burocracia 
federal, nas estatais, torcem pela volta do PT ao poder porque 
isso representará a retomada de sua própria influência. O traba-
lho de fazer cabeças, manipular a história, preparar militantes de 
esquerda e fornecer recursos humanos para as carreiras de Estado 
ganharia novas energias nas salas de aula. Da mesma usina acadê-
mica saem os difusores da ideologia de gênero e os programas que 
trazem essa sexualidade pós-moderna, auto-reverse, para crian-
ças confiadas pelos pais ao sistema de ensino! Será que convém 
atender aos interesses políticos da burocracia e do funcionalismo 
militante?

Os eleitores de Bolsonaro, diferentemente, são cidadãos que 
clamam por paz social, segurança, combate à criminalidade, pro-
teção da infância e da família, preservação dos valores morais, 
respeito e ordem pública. Desejam apenas viver e trabalhar, com 
seus direitos fundamentais respeitados, sem serem perturbados 
pelos agentes do mal e por aqueles que o cultivam.

QUEM NECESSITA DO PT?
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Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas
Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.

jalmoafornari@yahoo.com.br

Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Judi-
ciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em Geral, 
Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em Geral. 
055-3551-3119

Humor

***Cada vez fica mais provado que: “De 
médico e louco, cada um tem um pouco”.
***Uma dose de wisky a mais  pode refor-
çar estragos na reputação de muitos...
***Nossa capa sobre acessibilidade rece-
beu elogios.
***Fazendo piada:  “Carbono é xerox de 
pobre...diz um leitor...

***A negociação da dívida pro-
mete. Dizem por aí que um é gay 
assumido e outro homofóbico de 
carteirinha!!kkkk

***Dizem por aí que já tem gente prome-
tendo promoção de armas em 24x a partir 
da próxima segunda-feira.
***Nesta eleição todo mundo de dizia de-
mocrático desde que o oponente votasse no 
seu candidato.

Expectativa nas urnas
Os partidos da região, em es-
pecial o PSDB e o MDB tem 
grande expectativa em relação 
ao resultado das urnas neste 
domingo. A razão principal é 

o preenchimento de cargos que dependem 
de indicação estadual como a chefia regio-
nal do DAER, a chefia do Parque do Turvo, 
o Neeja e em especial da Coordenadoria 
Regional de Educação que tem inferência 
sobre um enorme quadro de profissionais.

CRE
A Coordenadoria de Educação, que no go-
verno Sartori, ficou meses na mão de anti-
gos aliados, caso o PSDB vença, deverá de 
imediato ser canalizada para o partido. Um 
dos nomes mais fortes seria uma portelense 
segundo uma fonte do partido na região.

Reforma Política
Está sendo aguardada com muita expecta-
tiva a promessa de uma reforma partidária. 
Por aqui, além das agremiações existentes, 
pelo menos dois novos grupos pensam em 
disputar as eleições municipais em faixa 
própria.

H.S.A
A divulgação dos resultados de uma viagem 
feita na semana passada à Capital Federal 
esta sendo aguardada com expectativa. Os 
administradores foram gestionar recursos 
no apagar das velas do governo Temer.

Segunda Vara
Políticos e advogados locais estão se mobi-
lizando para a que o Tribunal de Justiça crie 
uma segunda vara na comarca de Portela. 
A principal justificativa é o grande acúmulo 
de processo existente atualmente.

Faltam placas
Faltam placas de alerta sobre o trânsito de 
ciclistas na RST-330. É grande o número 
de ciclistas que se utilizam da via, estreita e 
com péssimo acostamento, onde tem.

É BEM ISSO!!!
Um general reparou que um dos soldados 
tinha um comportamento estranho.
O recruta catava qualquer pedaço de papel 
que via no chão, lia e dizia: ‘Não é isso’ – e 
o descartava de novo.
O hábito continuou por algum tempo, até 
que o general conseguiu que o soldado pas-
sasse por um teste mental.
O psicólogo concluiu que o recruta estava 
desequili- brado e escreveu um notifica-
ção pedindo que fosse dispensado do Exér-
cito.
O soldado pegou a nota, sorriu e disse: ‘É 
isso’.

NO TRIBUNAL
*** No tribunal, dois advogados de uma 
mesma banca, discutem sobre o desastroso 
andamento dos processos:

– Você é um mentiroso! Incompetente!

O outro responde-lhe:
– E você é um vigarista! Farsante!
Batendo com o martelo, o juiz tenta por or-
dem no tribunal:
– Bom, agora que ambos os advogados do 
réu foram apresentados, vamos prosseguir 
com o julgamento.

Trata-se de um bondoso senhor, mais ho-
nesto que já existiu pelas bandas de pinoco-
landia, distrito de Atibaia, SP que, em uso 
capião de um sítio que pertencia ao sócio de 
seu filho, realizou diversas reformas e me-
lhorias na propriedade, inclusive na cozi-
nha, realizada pela mesma empresa que ha-
via reformado a cozinha de um triplex pelo 
qual o réu já foi condenado por corrupção e 
lavagem de dinheiro em outro processo…”

***Pior que “fake news desavida-
das” é comprar brigas e ofender no 
face, depois de uma doses cavalares 

e na segunda-feira, discretamente, apagar 
tudo....kkk (L.R.)

***Tem prova viva na cidade de 
que o velho ditado tá certo. Quem 
trai uma vez, trai sempre.
***Dizem por aí que enquanto 

circulava as fotos de uma carreata organi-
zada por um partido alguém fazia chacota 
pelo número pequeno de veículos partici-
pantes.
***Em seguida alguém mandou: Vem cá, 
mas esses poucos carrinhos não ganharam 
o primeiro turno em Portela? Ninguém re-
pondeu.
*** E o Grêmio será que vai????

A efetivação do acordo assinado com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
só depende agora da adequação legal do município. A expectativa é de que em 

dezembro o município estará apto a gerenciar alternativas de acessibilidade e de recepção 
dos turistas no local. O Estado 
permanecerá com a responsabili-
dade de conservação e preserva-
ção da área do Parque Estadual do 
Turvo. Esta abertura para a explo-
ração turística do local onde esta 
ama maior queda d’água longitu-
dinal do planeta, era uma antiga 
reivindicação. Confira os detalhes 
nesta edição.

Enfim, fiscalização

Uma operação de fiscalização na Terra In-
dígena do Guarita resultou na descoberta 
de desmatamentos irregulares no local. O 
trabalho da BM, do Cacique e da Funai, 
flagrou inclusive o processamento de pa-
lanques dentro da área, com a utilização de 
motosserras. Confira a matéria completa 
nesta edição.

Derrubadas assume o turismo no Salto

Sobras das chuvas

Não é exagero dizer que em alguns trechos 
da RST-472 (Turvo-Três Passos) o asfalto 
está em péssimas condições, até mesmo, de 
difícil tráfego. As últimas chuvas destruí-
ram o “tosco” tapa buracos realizado sema-
nas atrás. É urgente uma nova interversão 
do DAER para devolver as condições de 
uso para os usuários.

Jalm
o Fornari
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

Presidente explana sobre trabalhos da 
AGERGS para lideranças regionais

Em uma assembleia geral 
realizada pela Associação dos 
Municípios da Região Celeiro 
(Amuceleiro), na última sexta-
-feira (19), em Três Passos, o 
presidente da Agência de Re-
gulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do 
Sul (AGERGS), conselheiro 
Isidoro Zorzi, apresentou os 
trabalhos desenvolvidos pelo 
órgão.

Na ocasião, Isidoro Zorzi 
reiterou que a agência possui 
um corpo técnico qualificado 
para efetuar a regulação e fis-
calização dos serviços públi-
cos delegados. – Nossa função 
é vigiar para que os contratos 
que os municípios fazem com 
as prestadoras de serviços se-
jam cumpridos – salientou o 
presidente do órgão. Ele frisou 
perante as autoridades da Re-
gião Celeiro, que os convênios 

com a AGERGS não possuem 
nenhum custo para os cofres 
públicos dos municípios conve-
niados.

A AGERGS é uma autarquia 
criada em 1997, com sede em 
Porto Alegre, e atua nas áreas 
de saneamento, energia elétri-
ca, polos de concessões rodo-
viárias, hidrovias, irrigação, 
transportes intermunicipais de 
passageiros e estações rodovi-

árias.
Para o presidente da Amu-

celeiro e prefeito de Chiapet-
ta, Eder Borth, a presença da 
AGERGS numa assembleia 
que reuniu diversas lideranças 
regionais é muito importante, 
pois é imprescindível que os 
gestores públicos tenham co-
nhecimento das funções e da 
atuação de determinadas enti-
dades.
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Encontro reuniu diversas autoridades da Região Celeiro em Três Passos

CNM e IBGE discutem solução para as 
inconsistências das estimativas

 populacionais para 2019
Mais um importante passo 

para a aproximação institucio-
nal entre a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) e 
o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) foi dado 
nesta terça-feira, 9 de outubro. 
Acompanhado de gestores lo-
cais, o presidente da entidade 
municipalista, Glademir Aroldi, 
esteve reunido com o presidente 
do Instituto, Roberto Olinto Ra-
mos, na sede do Rio de Janeiro 
(RJ).

O encontro ocorreu a pedido 
da CNM, que tem acompanha-
do o drama das administrações 
locais diante da nova estimati-
va populacional divulgada pelo 
IBGE no final de agosto. Como 
o número de habitantes define os 
coeficientes de repasse do Fun-
do de Participação dos Municí-
pios (FPM) e tem relação com 
o cálculo de indicadores econô-
micos e sócio demográficos nos 
períodos intercensitários, a enti-
dade busca sensibilizar o órgão 
para a importância da contagem.

A mudança, para o próximo 
ano, do valor que cada Municí-
pio receberá de FPM prejudicará 
134 Municípios, que terão queda 
do coeficiente. É o caso de Ron-
cador (PR) e Maribondo (AL), 
cujos gestores estavam presen-
tes na reunião. O presidente Ro-
berto Ramos, e o diretor de Pes-

quisas do IBGE, Claudio Dutra 
Crespo, receberam a CNM, os 
prefeitos e vice-prefeitos, além 
do professor Isaac Newton, que 
representou a União dos Muni-
cípios da Bahia (UPB).

Logo no início do encon-
tro, Aroldi apresentou o pleito 
e destacou a importância de as 
duas instituições atuarem juntas 
para um objetivo em comum. 
“Conseguir recursos para a rea-
lização do Censo em 2020, que 
é extremamente importante para 
o IBGE, para os Municípios 
e, consequentemente, para a 
CNM”, concluiu. O líder muni-
cipalista também adiantou que a 
CNM vai procurar, nesta sema-
na de retorno das atividades do 
Congresso Nacional, os líderes 
partidários para propor algum 
tipo de ação legislativa que au-
xilie os 134 Municípios prejudi-

cados.
O presidente do IBGE pediu 

apoio da Confederação para, 
junto ao Congresso nacional, 
conseguir recursos e emendas 
parlamentares para realizar o 
próximo Censo. Ramos reco-
nheceu que o cálculo da estima-
tiva populacional sem a conta-
gem que deveria ter ocorrido em 
2015 (Censo) causa problemas 
para os Municípios, mas que, 
apesar de a instituição ter conhe-
cimento do impacto e das difi-
culdades que a lei atual do FPM, 
com as faixas, provoca, tecni-
camente o Instituto não pode 
adiantar algum posicionamento 
sobre os dados.

Por fim, os dois presidentes 
reforçaram a importância do 
acordo de cooperação técnica 
para preparação para o censo 
demográfico de 2020.

CNM

Reunião também tratou sobre o Censo 2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada 
no dia 22 de Outubro de 2018, com as seguintes presenças: Vereador 
Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: NATA-
NAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MARRONI 
FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, 
ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB e DERLI DA 
SILVA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a 
Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereado-
res e o público presente. Em seguida determinou a leitura das corres-
pondências recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposições 
dos senhores Vereadores:

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de reparos na Estra-
da da Linha Moinho, com atenção especial aos bueiros, que estão em 
péssimo estado de conservação.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural que seja espalhado o cascalho 
que está depositado no trecho entre as localidades de Esquina Grápia e 
Linha Becker, um vez que a referida estrada está estreita, prejudicando 
transporte escolar, recolhimento de leite e o escoamento de grãos da 
colheita. 

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja reencaminhado ofí-

cio à RGE solicitando a alteração de endereço de moradores.  
Do Vereador João Antonio Gheller
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja informada a esta 

Casa Legislativa, em relação à coleta de lixo na Terra Indígena do Gua-
rita, como funciona o recolhimento, quais os dias que ele ocorre e qual 
a frequência semanal ou mensal.  

Do Vereador Itomar Ortolan 
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de recuperação das 
estradas no Lajeado dos Machados, com urgência.

Dos Vereadores Itomar Ortolan e Rosângela Fornari
1 – Requereram ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secre-

taria Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de recuperação 
com cascalho na estrada que dá acesso ao quiosque do Sr. Luís Carlos, 
com urgência. Os Vereadores justificaram a solicitação, informando que 
o proprietário fez grande investimento no local, de aproximadamente 
cem mil reais.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de recuperação das 
estradas que ligam o Cerro da Barata até o Alto Alegre, bem como a 
Nossa Senhora de Lurdes e Daltro Filho, além de recuperação das es-
tradas do Lajeado dos Machados. Este requerimento fui subscrito pelos 
Vereadores Itomar Ortolan, Odilo Gabriel e João Antonio Gheller.

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 – Requereu o envio de correspondência para a gerência da RGE, 

para informar-lhes que, seguidamente, quando ocorrem instabilidades 
climáticas acompanhadas de raios, o Bairro Fries, na cidade de Tenente 
Portela, fica sem energia elétrica ou em meia fase, notadamente a região 
onde fica localizada a Escola Estadual Sepé Tiaraju. Nota-se que mes-
mo quando a energia retorna no restante da cidade, o referido Bairro 
permanece sem iluminação. Nesse sentido, solicitou o Vereador que a 
RGE tome as devidas providências para solucionar este recorrente pro-
blema de energia elétrica.

2 – Requereu o envio de correspondência ao Comandante do 12º 
Batalhão de Bombeiro Militar de Ijuí, Capitão Augusto Albuquerque 
Moura, solicitando audiência com uma comissão de Vereadores para os 
próximos dias.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
- Nenhum.
Projetos discutidos e votados:
- Nenhum. 
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência 

agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 23 de 
Outubro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenentepor-
tela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Portela.   

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 22/10/2018.

Divulgação
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Ele a conheceu há muito tempo. Quando ainda eram duas 
crianças. Ela mudou-se para a mesma rua dele, e foi amor à pri-
meira vista. Os olhos dela se cruzaram com dele de forma que 
ele jamais esqueceria. Ela também se apaixonou, eram novos é 
verdade, mas estavam apaixonados.

O tempo passou, ele ficou amigo dela, mas nunca teve cora-
gem de dizer o que sentia. Para os apaixonados o tempo passa 
mais rápido, ele a viu crescer, viu seu corpo se transformar, mui-
tas vezes suspirou por ela, às vezes até chorou por ela, e chorava 
ainda mais por ele, pela sua covardia, a sua falta de coragem de 
dizer que a amava como jamais ninguém a amaria.

Ela começou sair com outros caras, de certo não mais amava 
ele como ele amava ela, mas ele precisava falar, ele tinha que 
falar, mas não falou. O colegial acabou.

Ele foi para a faculdade de Direito, ela não. Ela logo foi em-
bora, um dia quando ele voltou à casa dos pais nas férias tinha 
um convite sobre a mesa da teve. Era o convite para o casamento 
dela. Casaria em Manaus dali a três dias, ele estava em Porto 
Alegre, e não podia permitir que ela casasse sem que falasse o 
que sentia.

Pegou o primeiro avião com destino a São Paulo, da capital 
paulista voou em direção a capital verde do Brasil, chegou no 
inicio da manhã.

Sabia que não seria fácil encontra-la. Tentou contato pelo nu-
mero de telefone no convite, mas ninguém atendeu. Procurou a 
empresa responsável pela festa, estava fechada, então recorreu 
a maneira mais antiga e simples de se encontrar um endereço, 
agenda telefônica, não tinha nada.

Andou pela cidade no banco traseiro de um táxi, não tinha 
destino, mas precisava ter esperanças. Por horas andou sem des-
tino, sem rumo, enfim parou frente a uma igreja.

Entrou, olhou para as imagens de santos que ele nunca tinha 
visto na vida, acho que aquela era a primeira vez que ele entrava 
numa igreja, orou fortemente, não com a mesma expressão de 
uma oração, mas fez o que seu coração mandava:

- Ola santinhos, não conheço vocês, não sei se vocês me co-
nhecem, mas preciso da ajuda de vocês, tenho que encontra-la, 
nem que somente para dizer o quanto a amo, não sei mais o que 
fazer, minha vida esta acabada se não falar mais com ela, eu pre-
ciso olhar nos olhos dela e dizer que amo muito esta mulher. Me 
ajudem por favor.

Ele levantou e saiu sem falar nada, sem olhar para trás, e quan-
do voltava novamente para o táxi teve uma idéia, claro, era sim-
ples, bastava ligar para o celular dela, vai que ela tenha o mesmo 
numero ainda. O telefone tocou muitas vezes, mas ninguém aten-
deu.

Suas esperanças começaram a se esgotar, parou na frente de 
um pequeno hotel, alugou um quarto, e deitou para descansar. 
Não conseguiu dormir, cada vez que seus olhos fechavam ele via 
o rosto dela, ouvia a voz dela, e sentia o cheiro dela. Seus olhos se 
encheram de lágrimas e ele chorou. Chegou a uma conclusão que 
talvez ele nunca mais esquecesse, iria desistir, não podia continu-
ar esta busca absurda, ela casaria no outro dia e ele não tinha o 
direito de se intrometer, e mesmo que tivesse este direito ele não 
iria conseguir encontra-la.

O dia amanheceu ele chamou o mesmo taxista, e andou em 
direção ao aeroporto, na estrada cruzou por uma cena horrível. 
Um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel parece 
que tinha tido vitimas fatal, mas ele não parou seguiu com o táxi 
para o Aeroporto.

O único avião com destino de volta para casa seria apenas 
às 11 horas, não eram nem 9 horas ainda, ele teria que esperar, 
sentou-se e ficou olhando para uma televisão que ficava logo a 
frente. Estava passando o Bob Esponja, era bem engraçado.

Não demorou muito e logo entrou no ar um plantão extraordi-
nário. Era a noticia do acidente que ele tinha visto na rua. Logo 
colocaram as fotos das vitimas, um homem que segundo a repor-
tagem era motorista, e ela, a noiva.

Aquilo não podia estar acontecendo, ela estava morta, se ele 
tivesse se esforçado mais, se tivesse encontrado-a, nunca a teria 
perdido. A culpa era dele, ele sabia que era dele, não poderia mais 
viver com aquela culpa.

Sentiu naquele momento uma vontade de chorar. Lembrou 
todos os momentos que tiveram juntos. Se ele tivesse falado há 
tempos atrás que a amava tinha certeza ela não teria viajado, aqui-
lo era culpa dele, ele sabia disso, ele acreditava nisso, acreditava 
tanto que pensou em tirar a sua própria vida, talvez na eternidade 
ele conseguiria falar a ela o quanto a amava.

Uma crônica de amor

Brasil perdeu mais de 41 mil leitos do 
SUS nos últimos dez anos

Um levantamento divulga-
do nesta terça-feira (23), pela 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), aponta que 
o Brasil perdeu, nos últimos 
dez anos, mais de 41 mil leitos 
hospitalares no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Em 2008, a rede pública tinha 
344.573 leitos. Em 2018, esse 
número caiu para 303.185.

Já os leitos classificados 
como não SUS aumentaram de 
116.083 em 2008 para 134.380 
este ano. De forma geral, por-
tanto, o sistema de saúde bra-
sileiro passou de 460.656 lei-
tos em 2008 para 437.565 em 
2018, totalizando 23.091 leitos 
a menos, o equivalente a seis 
leitos fechados por dia durante 
um período de dez anos.

– O levantamento mostra 
comportamentos diferentes se 
compararmos quantitativos de 
leitos SUS e não SUS. Enquan-
to o primeiro teve mais fecha-
mentos do que habilitações, 
o segundo grupo mostrou um 
aumento de aproximadamente 
18.300 unidades. Isso significa 
que os leitos públicos diminu-
íram mais drasticamente – des-
tacou a CNM, que usou a base 
de dados do próprio ministério 
da Saúde para lançar o estudo. 

Ainda de acordo com a pes-
quisa, em 2008, o Brasil conta-
va com 2,4 leitos (SUS e não 
SUS) para cada mil habitantes, 
caindo para o índice de 2,1 lei-
tos na mesma proporção de pes-
soas em 2018.

Considerando a quantidade 

de leitos hospitalares segundo a 
especialidade, identifica-se que 
os leitos denominados ‘outras 
especialidades, pediátricos e 
obstétricos’ apresentaram uma 
redução considerável.

Por meio de nota, o minis-
tério da Saúde informou que a 
redução de leitos públicos, pre-
dominantemente psiquiátricos e 
pediátricos, não afetou a oferta 
assistencial e a produção apro-
vada nos sistemas de informa-
ção do SUS. A quantidade de 
internações aprovadas no siste-
ma em 2008, segundo o gover-
no federal, foi de 11,1 milhões 
e, em 2017, de 11,6 milhões. 
Nesse mesmo período, a produ-
ção ambulatorial cresceu 34%, 
passando de 2,9 bilhões de pro-
cedimentos ambulatoriais para 
3,9 bilhões.

Ainda de acordo com o go-
verno federal, dos 7.580 estabe-
lecimentos de saúde com leitos 
que apresentaram produção no 
Sistema Único de Saúde, 4.146 
registraram taxa de ocupação 
menor que 50%, considerando 
a capacidade instalada de leitos 
e produção aprovada. A baixa 
ocupação dos leitos, confor-
me o ministério da Saúde, está 
mais concentrada nos hospitais 
de pequeno porte, com menos 
de 50 leitos.

Rede pública tem 303.185 leitos atualmente 
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92,6 mil trabalhadores do Rio Grande do Sul 
ainda não sacaram o PIS/PASEP de 2016

Conforme o ministério do 
Trabalho, 92,6 mil trabalhadores 
do Rio Grande do Sul ainda não 
retiraram o valor correspondente 
ao PIS/PASEP, ano-base 2016. O 
montante disponível totaliza R$ 
67 milhões.

O prazo para saque do abono 
salarial finda no próximo dia 28 
de dezembro e não será prorroga-
do. Depois desta data, o dinheiro 
retornará ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

Pode receber o abono sala-
rial, ano-base 2016, quem estava 

inscrito no PIS/PASEP há pelo 
menos cinco anos, trabalhou for-
malmente por pelo menos 30 dias 
em 2016 com remuneração men-
sal média de até dois salários mí-
nimos (R$ 1.908,00) e teve seus 
dados informados corretamen-
te pelo empregador na Relação 
Anual de Informações Sociais 
(RAIS).

A quantia destinada a cada 
trabalhador depende do tempo 
que ele trabalhou formalmente 
em 2016. Quem esteve empre-
gado o ano todo recebe o valor 

cheio, que equivale a um salário 
mínimo (R$ 954,00). Quem tra-
balhou por apenas 30 dias recebe 
o valor mínimo, que é de 1/12, e 
assim sucessivamente.

Trabalhadores da iniciativa 
privada devem procurar a Caixa 
Econômica Federal. A consulta 
pode ser feita pessoalmente, pela 
internet ou pelo telefone 0800 726 
02 07. Para servidores públicos, a 
referência é o Banco do Brasil, 
que também fornece informações 
pessoalmente, pela internet ou 
pelo telefone 0800 729 00 01.
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Os exercícios de alto grau de impacto são aqueles onde 
há saltos, pois o peso corporal se multiplica várias vezes 
na aterrisagem ao solo, como vôlei, ginástica olímpica, 
basquete e algumas atividades de academia. A seguir vêm 
os esportes com corridas em alta velocidade e de longa 
duração, como atletismo e futebol. Na natação e muscula-
ção não há impacto.

O sistema esquelético de nosso corpo pode responder 
à aplicação de cargas mecânicas na idade jovem desen-
volvendo, em curto espaço de tempo, a massa e a força: 
este processo é conhecido por “modelagem”. A massa e a 
força de nossos ósseos alcançam os níveis máximos, nor-
malmente, entre a segunda e a terceira décadas de vida.

Os ossos estão em constante remodelação, com célu-
las que têm a função de “destruir” o osso (osteoclastos), e 
aquelas com a função de remodelar o osso (osteoblastos). 
A carga, na medida certa, faz com que a remodelação ós-
sea seja mais efetiva. Feito regularmente, esse exercício 
altera a massa óssea, favorecendo seu aumento na infân-
cia e adolescência, realizando a manutenção na quantida-
de e qualidade em adultos e a redução da perda óssea em 
idosos.

Depois disso, durante o processo de envelhecimento, 
o esqueleto começa a perder suas propriedades minerais, 
ou seja a densidade, o teor de minerais, a estrutura e a 
força. Isso provoca aumento do risco de osteoporose e fra-
turas.

Felizmente, este processo, embora inevitável, pode ser 
desacelerado. A função desempenhada pelo exercício físi-
co na promoção da remodelagem óssea já é amplamente 
reconhecida. Praticar exercício limita e desacelera a des-
mineralização fisiológica que ocorre ao longo dos anos. 
Geralmente, as atividades que produzem forças de reação 
uma ou duas vezes o peso corporal são mais eficientes: 
em outras palavras, a caminhada e corrida são mais úteis 
que o ciclismo e a natação.

O início precoce da atividade física beneficia a saúde 
ósteo-metabólica. Quanto maior o acúmulo de exercício 
físico moderado e vigoroso, dos 5 aos 17 anos, mais ele-
vada a massa óssea em colo de fêmur. Porém, toda ativi-
dade deve ter boa preparação e início gradativo. Sem um 
trabalho de fortalecimento e flexibilidade adequado e bem 
orientado, podem surgir contusões e/ou desgaste articular 
precoce. 

Desta forma, podemos concluir que o exercício físico é 
importante em qualquer idade, pois a qualidade do tecido 
ósseo na idade adulta e na idade avançada é influenciada 
pela otimização do crescimento esquelético na infância, 
adolescência e juventude. O treinamento com saltos, tra-
balhando força e potência, em particular, pode ser consi-
derado um dos estímulos positivos mais importantes em 
termos de saúde óssea.

Exercício Físico e 
Saúde Óssea

Redentora realiza programação do 
Outubro Rosa na Terra Indígena do Guarita

Um evento realizado pela 
Administração Municipal de 
Redentora, através do Gabinete 
da Primeira Dama e Secretaria 
Municipal de Saúde, juntamen-
te com a Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai) do 
Ministério da Saúde e Emater/
Ascar, para marcar o Outubro 
Rosa, foi realizado dia 24 de 
outubro, na Escola Estadual In-
dígena de Ensino Fundamental 
Toldo Campinas, na Terra Indí-
gena do Guarita.

O encontro reuniu centenas 
de mulheres indígenas, que 
buscaram saber mais informa-
ções sobre a importância da 
prevenção do câncer de mama 
e do colo do útero. A assisten-
te técnica regional da Emater, 
Silvana Canova, ministrou pa-
lestra sobre a importância de 
cuidar da saúde e prevenir-se 

contra doenças.
Também conversaram com 

as mulheres a assessora do 
Conselho de Missões entre Po-
vos Indígenas (Comin), Noeli 
Falcade; a psicóloga da Sesai, 
Priscila Emílio; e a enfermei-
ra da Sesai, Jovelina Ottonelli. 
Elas falaram sobre a parte téc-
nica do Outubro Rosa.

As mulheres que quisessem 
poderiam fazer o teste rápido 
para diagnóstico de HIV, sífi-
lis e hepatite B e C. No evento 
também teve sorteio de prêmios 
e almoço.

A enfermeira da Sesai, Fran-
ciele Michels, explicou que o 
exame preventivo do câncer do 
colo do útero e o encaminha-
mento para mamografia são re-
alizados durante todo o ano nas 
nove Unidades de Saúde Indí-
gena de Redentora.

A secretária municipal de 
Saúde, Carla Miranda, repre-
sentou o prefeito Nilson Paulo 
Costa e a primeira dama Eliane 
Amaral Costa no evento. Carla 
afirmou que, a partir de amanhã, 
todas as mulheres que fizerem o 
exame preventivo vão ganhar 
uma nécessaire de brinde.

Os agentes comunitários 
de saúde e as visitadoras do 
programa Primeira Infância 
Melhor (PIM/Criança Feliz) 
também estiveram presentes ao 
evento.

O cacique Carlinhos Al-
faiate parabenizou às mulheres 
presentes por buscarem infor-
mações sobre a prevenção. A 
primeira dama Eliane alerta a 
todas as mulheres da importân-
cia de cuidar-se, prevenir-se, a 
fim de viver com saúde e quali-
dade de vida.

Evento foi realizado no dia 24 de outubro
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As atividades do Fórum 
Regional de Educação foram 
concluídas no dia 24 de outu-
bro. O evento, realizado pela 
21ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE / Três Passos) 
que teve seu início em 26 de 
setembro ocorreu em dois espa-
ços para os mesmos participan-
tes e reuniu mais de oitocentos 
educadores. Na oportunidade 
professores e servidores das 
redes Estadual e Municipal de 
Ensino participaram de quatro 
palestras tendo como locais o 
Cine Globo e o Auditório da 
Universidade Regional do No-
roeste do Estado do Rio Grande 
do Sul (Unijuí).

Em 24 de outubro, foram 
palestrantes dois professores da 
Unijuí. O Doutor Sidinei Pithan 
da Silva que esteve na Unijuí de 
manhã e no Cine Globo de tar-

de desenvolveu a palestra Pro-
cesso Ensino-aprendizagem e 
Metodologias Ativas. O Doutor 
José Pedro Boufleuer abordou 
o tema Interdisciplinaridade e 

Avaliação, de manhã no Cine 
Globo e de tarde na Unijuí.

A titular da 21ª CRE, Lurdes 
Dresch, acompanhou as ativida-
des no Cine Globo e a coorde-

nadora pedagógica, Sahra Ca-
nova, na Unijuí. Em suas falas, 
em nome da Secretaria Estadu-
al de Educação do Rio Grande 
do Sul e da 21ª CRE Lurdes e 
Sahra destacaram a importância 
do trabalho em equipe para a 
obtenção de avanços significa-
tivos na qualidade da educação. 
Sobre os temas escolhidos para 
o Fórum, referiram: “estes te-
mas, entre assuntos tradicionais 
e inovadores chegam, justa-

mente para nos mostrar, que há 
muitas soluções já identificadas 
e empregadas por nós e outras 
ainda disponíveis para colabo-
rar na resolução de cotidianas 
dificuldades que enfrentamos, 
seja na escola ou nos demais lu-
gares onde atuamos”. Segundo 
Lurdes e Sahra, o evento obteve 
pleno êxito, pois cumpriu com 
os objetivos propostos: “cola-
borar com a melhoria da educa-
ção nesta Região Celeiro”.

21ª CRE concluí Fórum Regional 
de Educação

Fórum teve início no mês de setembro

D
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Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

Em um quadrimestre, Vista Gaúcha 
aplicou 19,35% da receita em saúde

Recentemente, os integran-
tes do Conselho Municipal de 
Saúde de Vista Gaúcha se reu-
niram para avaliar os gastos 
efetuados pela secretaria muni-
cipal de Saúde no período entre 
1º de maio e 31 de agosto deste 
ano.

De acordo com o levanta-
mento da secretaria estadual 
da Saúde (SES), no segundo 
quadrimestre de 2018, a prefei-
tura de Vista Gaúcha destinou 
19,35% da receita líquida para a 
área da saúde. O total investido 
é de R$ 1.273.641,42, sendo R$ 
900.569,19 oriundos dos cofres 
municipais, R$ 94.007,11 do 
estado e R$ 279.045,12 do go-
verno federal.

Na ocasião, o Conselho Mu-
nicipal de Saúde ainda aprovou 
a aquisição de uma ambulância 
nova, equipada com semi UTI, 
no valor aproximado de R$ 170 

mil. Parte do valor (R$ 80 mil) 
será enviada pelo governo fede-
ral e o restante (R$ 90 mil) virá 
em forma de contrapartida da 
municipalidade.

O prefeito Celso Dal Cero 

afirmou que a área da saúde 
é uma prioridade para a atual 
gestão. – Não vamos poupar re-
cursos financeiros para atender 
bem a nossa população – frisou 
o mandatário.

O Conselho também aprovou a aquisição de uma nova ambulância
D
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A Administração Municipal 
de Três Passos, por meio da Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia Social, sediou no dia 19 de 
outubro, o 20º Encontro Regio-
nal de Corais da Melhor Idade.

O evento contou com a par-
ticipação de nove corais, que 
somaram mais de 230 compo-
nentes, os quais representam 
os municípios de Três Passos, 
Campo Novo, São Martinho, 
Derrubadas, Santo Augusto, 
Humaitá e Tiradentes do Sul.

A abertura do encontro foi 
feita pelo prefeito, José Carlos 
Amaral, teve ainda a apresenta-
ção de alunos do projeto Can-
te e Encante e contou também 
com a presença do prefeito de 
São Martinho, Marino Krever.

O objetivo do evento é pro-
mover a interação e a socializa-

ção dos idosos dos
grupos voltados à terceira 

idade. Os participantes são usu-
ários dos serviços das Secre-
tarias de Assistência Social da 
região e integram os serviços 
do PAIF e Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos.

A secretária de Assistência 
Social, primeira dama Fabiane 
Amaral, destacou que esta é 
uma iniciativa itinerante sedia-
da a cada ano por um município

diferente. “Três Passos ha-
via sediado o encontro pela úl-
tima vez em 2013, e 5 anos de-
pois voltou a receber o concerto 
de música na melhor idade”, 
pontuou.

O encontro aconteceu no 
Centro Cultural 25 de Julho 
junto ao Parque de

Exposições Egon Júlio Go-
lezer. O próximo evento será 
sediado pelo município de 
Campo Novo.

Três Passos sediou o XX Encontro 
Regional de Corais da Melhor Idade

Continuando a proposta da coluna passada, seguiremos 
no estudo do livro de Provérbios, este que foi um livro 
escrito pelo Rei Salomão, filho de Davi, parte da ge-

naologia de Jesus. No texto de hoje, buscaremos meditar sobre o 
que realmente tem valor em nossas vidas, independentemente do 
que a sociedade nos propõe.

Para dar início ao nosso estudo, é preciso relembrar que de-
pendendo da época história em que vivemos, bem como da cultu-
ra a ser estudada, veremos que os valores básicos desejados pela 
sociedade mudam. Para exemplificar, vejamos a cultura grega, 
em que num mesmo contexto histórico temos duas formas dife-
rentes de pensar em dois locais diversos: em Atenas, o nobre era 
um filósofo dado a refletir sobre os mistérios da vida, a forma de 
explicá-los e de aplicá-los na democracia, já o trabalho dos sol-
dados era uma tarefa secundária dada aos servos. Em contraparti-
da, em Esparta, os nobres eram os melhores guerreiros, sendo as 
tarefas políticas e filosóficas secundárias e, até mesmo, despreza-
das. Já em nossa época contemporânea, há uma supervalorização 
das riquezas patrimoniais, quanto mais bem sucedida a pessoa, 
maior destaque ela recebe na sociedade. Mas, considerando todas 
as épocas, podemos observar um fator em comum: todos querem 
ser lembrados por sua capacidade destacada de gerir algo.

Nesse sentido, quero introduzir uma frase extraída do Livro 
de Provérbios (22:1) que me faz refletir muito:  “Vale mais ter 
um bom nome do que muitas riquezas; e o ser estimado é melhor 
do que a riqueza e o ouro”. Evidentemente, que esta frase nos 
faz pensar em diversos aspectos do significado de ter um bom 
nome, como ter crédito, ser considerado uma pessoa justa, etc. 
Mas o aspecto que quero considerar é o esculpido na segunda fra-
se do verso – “ser estimado”. Em minha opinião, um bom nome 
é aquele que será lembrado por gerações. Gosto da analogia com 
o filme “Troia”, onde o herói Aquiles, prestes a lutar com um 
gigante, é interpelado por um menino que desfere a seguinte fra-
se: “eu não lutaria com aquele homem se fosse você”. Aquiles 
então responde: “por isso seu nome nunca será lembrado”. O que 
um homem realmente deseja, é que seu nome seja lembrado. Por 
isso, lutamos tanto para sermos bem sucedidos, para termos ri-
quezas, para que nosso nome seja lembrado. Mas nisso reside um 
terrível engano: o nome dos homens mais ricos e bem sucedidos 
nem sempre são lembrados de forma positiva. Pergunte aos des-
cendentes de um homem rico o que eles pensam dos momentos 
que deixaram de viver juntos para adquirir riquezas. Será que 
seus filhos e esposa preferiam mesmo a fortuna em detrimento de 
momentos de afeto junto àquele homem?

Um homem pode até ser lembrado por certo tempo por sua 
bem sucedida carreira profissional, mas se ele for um homem de 
valor em sua casa, ele será lembrado por gerações. Qual de vocês 
não houve até hoje as proezas de seu avô ou bisavô que largou 
tudo na Europa e dedicou-se a construir uma família no Brasil, 
dando ótimos exemplos para sua família. Em minha família, meu 
avô que morreu na década de 80 até hoje é lembrado com cari-
nho. Não que seja fácil conseguir esse objetivo, mas devemos 
persistir em segui-lo, sem jamais abandoná-lo. De minha parte, 
sei que estou longe de alcançar isto, mas não desisto de persegui-
-lo, não me conformo com minha posição, mesmo que ela seja 
cômoda, pois penso que um homem que deseje ser conhecido 
por sua honra, não deve satisfazer-se com sua própria felicidade, 
mas deve ser capaz de abrir mão dela para proporcioná-la àqueles 
cuja honra Deus lhe deu de cuidar. Sei que é uma tarefa difícil, 
mas não canso de pedir ao Espírito Santo de Deus, que me dê 
sabedoria, para fazer o que é certo e não apenas o que é bom para 
mim.

LEIA PROVÉRBIOS II:  
QUAL SEU MAIOR PATRI-
MÔNIO?

Dalmiro Poschi Caminha – Bel. em Direito, esp. em Dto. 
Constit., estud. em Teologia

Coluna vinculada à Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua 
Guaporé, 344, em frente ao Parque de Máquinas da Prefeitura – 
culto às terças, sextas e domingos, às 19:30 horas.
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Operação conjunta combate o desmatamento 
na Terra Indígena do Guarita

Uma denuncia recebida pelo Cacique 
Carlinho Alfaiate levou a Fundação Na-
cional do Índio -  FUNAI, Brigada Mili-
tar e lideranças indígenas a realizar uma 
operação para combater o desmatamen-
to dentro da Terra Indígena do Guarita 
durante esta última semana.

Na operação foi localizado um acam-
pamento no meio da mata, que estava 
sendo usado como base para a derrubada 
de árvores, local onde já eram serradas 
as madeiras para serem retiradas ilegal-
mente da terra indígena.

O grupo encontrou motosserras e di-
versas árvores cortadas, além de vestí-
gios de outras que já havia sido tiradas 
e carregadas. Ninguém foi localizado no 
local do acampamento.

Segundo o chefe da FUNAI na Terra 
Indígena do Guarita, Jeferson Biguelini, 

essa não foi a primeira operação, pelo 
menos outras quatro ações semelhantes 
já foram realizadas no local.

Ele informa ainda que novas ope-
rações deverão ser realizadas na Ter-
ra Indígena do Guarita, com apoio do 
IBAMA e com a presença do Exército 
Brasileiro com a intenção de combater o 
crime ambiental e federal. 

Por ser um crime realizado em uma 
área federal a responsabilidade da inves-
tigação para apurar os responsáveis é da 
Polícia Federal que deve instaurar nos 
próximos dias processo de investigação 
para tentar identificar os desmatadores.

Nossa reportagem tentou contato 
com o Cacique Carlinho Alfaiate, mas 
até o fechamento dessa matéria não ob-
tivemos êxito, no entanto, em mais de 
uma declaração publica a liderança in-
dígena se disse terminantemente contra 
o desmatamento dentro do território in-

dígena.
Em uma ampla reportagem realizada 

pelo Zero Hora no início desse ano, Al-
faiate já demonstrava preocupação com 
esse problema e disse que, naquela opor-
tunidade,  a nova liderança, estava atenta 
a esse tipo de crime.

O cacique demonstrou uma grande 
preocupação em preservar as matas na-
tivas que existem dentro do território, 
dada a necessidade de convivência entre 
o povo indígena e a natureza. Naquela 
oportunidade ele citou inclusive que de-
senvolveria diversos projetos para apre-
sentar a verdadeira identidade indígena 
para a comunidade, que muitas vezes, 
estava se distanciando de suas origens 
e deixando que parte de sua historia se 
perdesse, pelo menos com os mais no-
vos.

O problema do desmatamento na 
Terra Indígena do Guarita não é novo. 

Já houveram diversas campanhas com o 
objetivo de proteger as matas e garan-
tir a sobrevivência do ambiente florestal 
que ainda existe.

Boa parte dela foi desmatada e subs-
tituída por áreas de lavouras, que é um 
dos primórdios econômicos da comu-
nidade, mas não raras as vezes, esse 
desmatamento foi realizado de maneira 
inteiramente descontrolado e ilegal, por 
pessoas de fora da comunidade, causan-
do ao mesmo tempo um prejuízo am-
biental irreparável e um prejuízo econô-
mico jamais contabilizado.

A FUNAI que tem entre as suas atri-
buições o cuidado com as condições 
sociais da comunidade indígena, mas 
também a preservação do ambiente e da 
vida silvestre na área, deve seguir, acom-
panhada da liderança indígena, com um 
trabalho continuo de fiscalização que 
objetiva coibir a prática criminosa.

Brigada Militar deu suporte para FUNAI e lideranças indígenas

Um acampamento foi encontrado no meio da mata que servia de base para desmatamento

Por Jonas Martins

Motossera  que era 
usada para o corte 
de árvores dentro da 
Terra Indígena do 
Guarita foi apreen-
dida durante a op-
eração. Nenhum dos 
autores foi localiado 
no local.

Operação partiu de 
inciativa do Cacique 
Alfaiate que recebeu 

uma denúncia da 
atividade criminosa 
realizada no local.

Segundo o chefe da FUNAI 
na Terra Indígena do Guarita, 

Jeferson Biguelini, novas ações 
deverão ser realizadas nos 

próximos dias, dessa vez com 
apoio do IBAMA e do Exér-

cito Brasileiro. Ele disse que o 
combate ao desmatamento nos 
territórios indígenas é um tra-
balho permanente da FUNAI.

Fotos repassadas por  Jeferson B
iguelini
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Prefeitura de Derrubadas vai gerenciar 
turismo no Parque do Turvo

A titular da secretaria estadual do 
Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável (SEMA), Ana Pellini, assinou na 
tarde de segunda-feira (22) o termo de 
cooperação com o Poder Executivo de 
Derrubadas para a gestão compartilhada 
do turismo no Parque Estadual do Turvo

Nossa reportagem conversou com o 
prefeito Alair Cemin que informou que 
na quarta-feira, a administração mu-
nicipal fez uma solicitação para que a 
SEMA entregue a gerencia do turismo 
do parque para o município no inicio de 
dezembro. Isso se faz necessário para 
que o município consiga aprovar na Câ-
mara de Vereadores uma lei que possa 
reger a cooperação integrada entre esta-
do e município.

O prefeito disse que não esperava 
que a definição fosse tão rápida, já que 
o pedido já estava em negociação a bas-
tante tempo, mas que nos últimos dias a 
situação foi agilizada e com isso, na úl-
tima terça-feira foi publicado o termo de 
cooperação no Diário Oficial do Estado.

O prefeito disse que o estado já está 
providenciando uma reforma nos ba-
nheiros e que a a partir do momento em 
que município assumir oficialmente a 
gestão turística do parque vai ficar res-

ponsável pala manutenção das estradas 
dentro do parque que levam até o Salto 
do Yucumã.

Outra parte que caberá ao município 
é gerencia e administração dos ingres-
sos,  já que os valores  cobrados serão 
geridos pelo próprio poder publico e se-
rão aplicados na própria entidade. O pre-
feito disse que a ideia é contar pessoal 
terceirizado para trabalhar na unidade, 
mas ainda está estabelecidas esses por 
menores.

Não é de hoje que a administração de 
Derrubadas intencionava ter um acesso 
e autonomia maior junto a gestão do tu-
rismo no Parque Estadual do Turvo, pois 
assim poderá colocar em pratica algu-
mas iniciativas que poderão fomentar e 
dar mais conforto aos visitantes, como a 
instalação de algum espaço para vender 
lanches e atender os visitantes.

O prefeito, assim como a secretária 
Ana Pelline, comemoraram a iniciativa, 
já que o Salto do Yucumã é o grande fo-
mentador do turismo regional e um dos 
grandes desafios e pretensões dos ges-
tores regionais é incrementar o número 
de turistas na Rota do Yucumã, transfor-
mando o espaço em verdadeiro centro de 
turismo no interior do estado.

Com a delegação de competência, o 
município assume a administração de 
vários serviços turísticos na unidade de 
conservação ambiental. A secretária Ana 

Pellini aproveitou a oportunidade para 
inaugurar algumas obras de reestrutura-
ção da infraestrutura na área de visita-
ção.

Salto do Yucumã fica dentro da Terra Indígena do Guarita
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    Informativo
 Câmara Municipal de Verea-

dores de  Derrubadas

GERAL

No dia vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito, às de-
zenove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em 
Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO 
CARVALHO. A sessão também contou com a presença dos 
Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE 
TUZZIN, ERNO BOMM, ELOIR DOS SANTOS ALMEIDA, 
MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON MÜL-
LER, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI 
BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente solicitou ao Secretário da 
Mesa que procedesse a leitura do pedido de licença do Vereador 
titular Dejair José Giacomini, por período determinado, nos dias 
19 a 26 de outubro de 2018, por motivos particulares, bem como 
a leitura da Convocação da Suplente de Vereador Eloir dos San-
tos Almeida, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a 
ATA Nº 034/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 08 de 
outubro de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por unani-
midade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
035/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 15 de outubro de 
2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os se-
guintes Vereadores: 

Da Vereadora Eloir dos Santos Almeida: Requereu ao Pre-
feito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos quanto a 
possibilidade de construção e concessão de uso, após a criação 
de um clube de mães, junto ao Bairro Pró-Morar, nesta cidade, 
utilizando parte do espaço onde será construída uma pracinha 
infantil, a qual poderá servir para integração e confraternização 
entre as senhoras e famílias, residentes neste bairro. Este Reque-
rimento foi aprovado por unanimidade, subscrito por ambas as 
Bancadas da Casa. 

Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu ao Prefeito Muni-
cipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos quanto a possibili-
dade de criação de uma Galeria dos Integrantes da Comissão 
Emancipacionista de Derrubadas, resgatando e registrando as-
sim os integrantes desta comissão, reconhecendo o importantís-
simo trabalho prestado em prol da criação do hoje Município de 
Derrubadas. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, 
subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

Do Vereador Osmar Von Müller: I) Requereu ao Prefeito Mu-
nicipal, Sr. Alair Cemin, solicitando ao mesmo, ou determinação 
ao setor competente da municipalidade, o fornecimento de cópia 
a este Poder Legislativo, do Convênio assinado nesta tarde com 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para Administração 
do uso público do Parque Estadual do Turvo, mais precisamente 
o que abrange a exploração turística desta área de preservação. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solici-
tando determinação ao setor competente da municipalidade, a 
urgente reforma ou conserto do elevador do Centro Administra-
tivo Municipal, possibilitando o acesso ao terceiro piso, mais 
precisamente à Câmara de Vereadores, oferecendo assim aces-
sibilidade conforme determina a legislação a todas as pessoas. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscrito 
pelo Vereador Adelino Machado Vasconcellos. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria 
para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 035/2018: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a realizar convocação suplementar de horário 
para o cargo de Médico-Veterinário e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 038/2018: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a realizar concessão de uso de bem público e 
dá outras providências. Este Projeto de Lei foi baixado para as 
Comissões Permanentes.

PROJETO DE LEI Nº 039/2018: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo de Derrubadas a conceder subvenção social ao Centro de 
Tradições Gaúchas Veteranos da Tradição, do Município de Der-
rubadas/RS. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência 
aprovado por unanimidade e em seguida foi o mesmo baixado 
para as Comissões Permanentes.

Dirigentes de cooperativas gaúchas 
realizam roteiro técnico no Paraná

Com mais de mil quilôme-
tros percorridos, um grupo de 
40 representantes de 27 coope-
rativas agropecuárias gaúchas, 
organizados pela Federação das 
Cooperativas Agropecuárias do 
Estado do Rio Grande do Sul 
(FecoAgro/RS), realizou visi-
ta técnica durante quatro dias 
a representações no Estado do 
Paraná. No total, nove cidades 
estiveram no roteiro onde te-
mas como agroindustrialização, 
intercooperação, crédito rural e 
governança foram abordados.

O presidente da FecoAgro/
RS, Paulo Pires, destacou que a 
visita técnica foi extremamente 
positiva, já que a delegação era 
composta por executivos com 
poder de influência dentro de 
suas cooperativas. 

No primeiro dia, os dirigen-
tes cooperativistas do Rio Gran-
de do Sul estiveram na sede do 
Sistema Ocepar, em Curitiba, 
onde um dos assuntos aborda-
dos foi a ferramenta de autoges-
tão, implantada desde 
os anos de 1990 no 
território paranaen-
se e que vem sendo 
estimulado nos últi-
mos dois anos pela 
FecoAgro/RS e pela 
Ocergs no Rio Gran-
de do Sul. Leonardo 
Boesche, superinten-
dente do Sescoop/
PR, reforçou as ações 
de forma a auxiliar as 
cooperativas na tomada de de-
cisão da gestão. Neste ano 82% 
das cooperativas paranaenses 
participaram do programa. 

A tarde, a delegação esteve 
em visita ao moinho de trigo da 
marca Herança Holandesa, que 
é fruto da intercooperação da 
Frísia Cooperativa Agroindus-
trial, Cooperativa Castrolanda e 
Capal Cooperativa Agroindus-
trial. A capacidade de moagem 
da unidade é de 400 toneladas 
por dia, chegando a 120 mil to-
neladas por ano, com produto 
oriundo de 3 mil associados da 
cadeia produtiva. O dia encer-
rou com uma visita à sede da 

Frísia Cooperativa Agroindus-
trial, na cidade de Carambeí.  

No segundo dia, o destino 
foi Maringá, em visita à Coca-
mar, onde o grupo foi conhecer 
especialmente o modelo de ges-
tão e governança implantado 
na cooperativa. Implantada em 
2014, a nova forma de gestão 
da cooperativa aboliu a figura 
de um presidente associado da 
cooperativa e colocou dois exe-
cutivos contratados na lideran-
ça de todo o processo. Os dois 
nomes já eram funcionários da 
casa e passaram anteriormente 
por formação e treinamentos. 

No terceiro dia, o roteiro 
começou em Campo Mourão, 
com visita à sede da Coamo 
onde o grupo foi recebido pelo 
presidente José Aroldo Gallas-
sini. Sobre o crédito agrícola, o 
dirigente ressaltou que a coope-
rativa mesmo faz os emprésti-
mos aos cooperados, com juro 
de 1% ao ano. Ele observou que 
o crédito é algo que a cooperati-

va pode fazer muito bem se ela 
tiver um bom crédito junto aos 
bancos ou cooperativas finan-
ceiras que façam este trabalho, 
favorecendo o crédito para o 
associado fazendo o capital de 
giro andar. Sobre seguro rural, 
salientou que o agricultor não 
pode assumir sozinho o risco de 
uma frustração de safra. “Co-
brimos todo ano alguma coisa 
quando dá uma seca ou granizo, 
o agricultor não ganha dinheiro 
mas não fica endividado”, lem-
brou.

Depois o destino foi a Co-
pacol, em Cafelândia. A agroin-
dustrialização é o forte da coo-

perativa, que mantém negócios 
nas áreas de aves, suínos, pes-
cado e leite, com o trabalho 
de produtores integrados. Pela 
manhã, a visita inicial foi no 
terminal ferroviário da Cotri-
guaçú, em Cascavel, mantida 
pelas cooperativas Copacol. 
C.Vale, Coopavel e Lar. Desde 
2013, o terminal escoa a pro-
dução de grãos e de produtos 
de origem animal para o porto 
de Paranaguá por ferrovia. De 
acordo com o gerente da uni-
dade, Edson Vidal, este era um 
desejo das filiadas e hoje elas 
estão alcançando resultados e 
atendendo a necessidade das 
cooperativas, que estão sentin-
do os resultados positivos, com 
influência na rentabilidade dos 
produtores na origem.

O destino final da delegação 
dos dirigentes das cooperati-
vas estiveram no município de 
Medianeira. A primeira parada 
foi no complexo industrial de 
suínos da Frimesa, central ad-
ministrada pelas cooperativas 
C.Vale, Coopavel, Copacol, 
Lar e Primato, que também 
mantém estrutura para pro-
dutos lácteos. O grupo foi re-
cebido pelo diretor executivo 
da cooperativa, Elias Zydek, 
que explicou o modelo de go-
vernança da central e mostrou 
também o processo de inte-
gração de suínos e de leite. 
Depois, a tarde, encerrando a 
jornada, a visita técnica foi na 

cooperativa Lar, onde o segun-
do vice-presidente da coopera-
tiva, Urbano Inácio Frey, mos-
trou o trabalho desenvolvido 
nas unidades de produção da 
cooperativa.

Participaram do roteiro re-
presentantes do Sescoop/RS e 
das cooperativas Cotrisel, Co-
asa, Caal, Cotribá, Cotrifred, 
Cotrimaio, Cotrisoja, Coope-
roque, Coagrisol, Cotrijal, Ca-
mnpal, Cotricampo, Coopatri-
go, CCGL, Cotapel, Cotripal, 
Coomat, Coagrijal, Piá, Agro-
pan, Cotrisal, Languiru, Cotri-
sul, Coagril, Cotrijuc e Cooper-
mil.

N
estor Tippa Junior
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A gravidez é um período mágico na vida da mulher e é recheado de emoções boas e ruins. Não é 
uma doença, mas a partir do momento que você está gerando uma nova vida, você deve ter alguns 
cuidados. Cuidar da alimentação, não ingerir bebidas alcóolicas, não fumar, fazer caminhadas de 
leve, enfim, mudar alguns hábitos do cotidiano que podem fazer a gestação ser mais tranquila.

Mas um detalhe que ninguém ou poucas pessoas se atentam é o nível de estresse na gestação. A 
gravidez é um período de significativas mudanças, o corpo muda, a dinâmica familiar muda, junto 
vem a ansiedade, o medo, muitas vezes a culpa, o peso da responsabilidade e isso pode elevar o 
estresse. 

Estudos científicos apontam que as gestantes estressadas podem aumentar as chances de ter um 
parto prematura, pois o estresse faz com que aconteça a contração do útero. Além disso o bebê pode 
sofrer com alergias respiratórias. Isso por que a mãe estressada libera hormônios através da corrente 
sanguínea passando pelo cordão umbilical até chegar ao bebê. Um dos hormônios produzidos é a 
Imunoglobulina, que é um anticorpo relacionado ao desenvolvimento de alergias respiratórias. Já no 
início da gestação, o problema estaria associado ao aborto espontâneo, o que explicaria também por 
que a ansiedade atrapalha quem está tentando engravidar.

Além disso, o estresse está relacionado ao desenvolvimento da criança, causando problemas de 
atenção e aprendizagem. A criança poderá ter sintomas depressivos, atraso no uso da linguagem, 
maior risco de apresentar transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. O estresse na gravidez 
gera impactos maiores no bebê do que a própria depressão pós-parto.

Tentar fazer uma política de diminuição do estresse neste período é muito importante. Diminuir 
o estresse físico e emocional, conversar com pessoas que elevam sua autoestima, deixar de assistir 
algo ruim na televisão, rádio, ou até mesmo no trabalho, pois as mulheres ficam mais sensíveis.

Descansar bastante, fazer uma massagem relaxante, erguer as pernas, dar pausas de alguns mi-
nutos no trabalho para sentar, ou deitar, ouvir músicas relaxantes e o mais importante ter um sono 
reparador, pois você não sabe como vai ser com seu filho nos primeiros meses de vida.

E no mais aproveitar ao máximo esse período que é encantador para a mulher, pois gerar uma 
nova vida é algo maravilhoso é saber que não estamos mais sozinhos no mundo.

Autora: Divanéia Ferri – Professora da EMEI Sonho Meu – Graduada em Pedagogia, Especia-
lista em Psicopedagogia e Educação Infantil.

O estresse na gestação e os riscos para o bebê!! PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA
 RECEITA MUNICIPAL

Publicação de Edital
Edital Tributário nº002/2018, através da Receita Municipal, 

torna público para fins de informação, que por alguma razão hou-
ve a impossibilidade da intimação pessoal ou postal da Notifica-
ção Extrajudicial Individual débitos tributários ou não tributários 
dos contribuintes junto ao Fisco Municipal, estando os mesmos 
notificados via edital e seus anexos que encontram-se disponíveis 
no mural do Centro Administrativo do município e Câmara Muni-
cipal de Vereadores. Redentora- RS, 23 de outubro de 2018.

MAGNUS ANTONIO GIACOMINI
Fiscal Tributário - Matricula 1.751

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Pregão Presencial nº 32/2018. Objeto: (RETIFICADA) 

Aquisição de Retroescavadeira Traçada Nova. Julgamento: 
08/11/2018 às 09:00h. Local: Centro Adm. Mun., Av. Nove de 
Maio, 1015. Informações fone: 55 3552-1022, site www.vista-

gaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Em 
22/10/2018, 

Celso José Dal Cero, Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Tenente Portela                                    
EDITAL 027, de 16 de outubro de 2018.
Dispõe sobre as diretrizes de matrícula para o ano letivo de 

2019 nas instituições que oferecem atendimento de Educação In-
fantil, nas modalidades de creches e/ou pré – escola e no Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais.

Clairton Carboni, Prefeito Municipal de Tenente Portela, no 
uso de suas atribuições legais, torna públicas as diretrizes refe-
rentes à matrícula e rematrícula para o ano letivo de 2019, nas 
instituições de Ensino da Rede Municipal que oferecem Educação 
Infantil, modalidades de creche e/ou pré – escola, para crianças de 
até 05 anos 11 meses e 29 dias completos até 31 de março do ano 
de 2019, crianças que completam 06 anos até 31 de março do ano 
de 2019 ingressarão no Ensino Fundamental de acordo com o que 
dispões este Edital.

DA DOCUMENTAÇÃO: Toda documentação deverá ser 
apresentada em via original ou fotocópia autenticada.

DOS HORÁRIOS: 
Manhã: das 8h às 11h30 min.
Tarde: das 13h30min. ás 17h
LOCAL: Secretarias das Escolas da Rede Municipal de Ensino
PRAZO: de 29/10/2018 à 14/12/2018
O Edital na íntegra encontra-se afixado no Mural de Publica-

ções Oficiais, localizado no átrio da Prefeitura Municipal e no site 
www.tenenteportela.rs.gov.br

                                        Tenente Portela, 16 de Outubro de 2018.
Clairton Carboni – Prefeito de Tenente Portela   

SEDUC divulga calendário de 
matrículas para o ano de 2019

A secretaria estadual da 
Educação (SEDUC) divulgou 
nesta terça-feira (23), o calen-
dário de matrículas, rematrícu-
las, transferências e inscrições 
de alunos para o ano letivo de 
2019, que ocorre a partir da 
próxima segunda-feira (29), até 
25 de novembro.

A Portaria nº 365/2018, pu-
blicada no Diário Oficial do 
Estado (DOE), estabelece crité-
rios para o ensino fundamental, 
ensino médio, educação profis-
sional, curso normal e Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA). 

Para os alunos com pelo menos 
75% de frequência escolar, a 
rematrícula é automática. Para 
os estudantes com menos de 18 
anos e com frequência inferior 
a 75%, a rematrícula deverá ser 
efetuada pelos seus responsá-
veis diretamente nos educandá-
rios.

Já os alunos dos primeiros 
anos devem se inscrever no site 
da SEDUC, na aba serviços e 
informações, clicando no item 
‘Matrícula na Escola Pública’. 
As inscrições ocorrem entre 
os dias 29 de outubro e 25 de 
novembro e entre os dias 07 e 

18 de janeiro de 2019. As ma-
trículas para os inscritos nos 
primeiros anos acontecem entre 
os dias 02 e 18 de janeiro e 28 
de janeiro e 08 de fevereiro do 
ano seguinte. As transferências 
também ocorrerão nas escolas 
pretendidas no período de 07 a 
18 de janeiro de 2019.

– Estamos pedindo para que 
as pessoas leiam com muita 
atenção as informações, fiquem 
atentas aos prazos e que não 
deixem nada para a última hora 
– destaca o secretário estadual 
da Educação, Ronald Krumme-
nauer.

A Escola Cleia Salete Dalberto é o maior educandário de Tenente Portela

Seminário capacita 
municípios e agroindústrias
 familiares ao novo Susaf

Com o intuito de contribuir 
para o fortalecimento dos mu-
nicípios e esclarecer as altera-
ções na lei que dispõe sobre o 
Sistema Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial Fa-
miliar, Artesanal e de Pequeno 
Porte (Susaf/RS), a Federação 
das Associações de Municípios 
do Rio Grande do Sul (Famurs) 
promoveu, nesta quinta-feira 
(25), o Seminário Novo Susaf.

Voltado para prefeitos, vice-
-prefeitos, secretários munici-
pais de agricultura, vereadores, 
veterinários e demais agen-
tes envolvidos no tema, o en-
contro orienta sobre os novos 
procedimentos para aderir ao 

sistema. O diretor do Departa-
mento de Agricultura Familiar 
e Agroindústria da SDR, José 
Alexandre Rodrigues, falou so-
bre documentação e exigências 
para as agroindústrias, vistorias 
orientativas e a estruturação do 
Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM). As prefeituras que já 
possuem o SIM regulamentado 
podem solicitar a adesão ao Su-
saf, desde que cumpram o que 
está estabelecido em lei.

Durante o seminário, tam-
bém foi apresentado um passo 
a passo de como os municípios 
deverão fazer o encaminhamen-
to, onde solicitar e quais são os 
novos prazos.

R
aiana Silva
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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

Novembro: XIV Feira Interdisciplinar promete trazer 
estudantes da microrregião a Tenente Portela

Promovida a cada dois 
anos, a Feira Interdisciplinar da 
E.E.E.M. Cléia Salete Dalberto 
chega a 14ª edição e irá mobi-
lizar a comunidade escolar de 
Miraguaí, Derrubadas, Barra do 
Guarita, Vista Gaúcha e o muni-
cípio sede da instituição, Tenen-
te Portela no mês de novembro.  
A exposição tem como princi-
pal objetivo mostrar para a co-
munidade em geral os trabalhos 
pedagógicos feitos pelos alunos 
dentro da grade curricular. 

Segundo o diretor da escola, 
professor Luciano Molinari, as 
pesquisas feitas pelos alunos 
em 2018 partiu da temática co-
nhecimento, saúde e tecnologia. 
Molinari mencionou a nossa re-
portagem que é notável a evo-
lução nas feiras, e que cada vez 
mais existe um engajamento 
dos docentes e alunos para rea-
lização de um trabalho que gere 
bons resultados. Os materiais 
expostos estão sendo realiza-
dos por estudantes de diferentes 
idades. Será exposto também os 
trabalhos feitos pelos técnicos 

em administração e informática 
que participam dos cursos mi-
nistrado na escola. 

A pesquisa aliada a união 
gerou a implementação de 
mais idéias e abrangência de 
públicos participantes na feira. 
Uma prova deste forte engajar 
da comunidade escolar está na 
diversidade de atrações, pois 
além das amostras de trabalhos 
desenvolvidos até agora, haverá 
exposição de universidades, ar-

tistas re-
gionais, 
mateada 
e a par-
ticipação 
de enti-
dades sociais. Está confirmada 
a presença das fotografias que 
fazem parte da exposição “Hu-
manos Invisíveis”, da fotografa 
Marisi Bilini, artesanato indí-
gena, instrumentos musicas do 
artista e professor Rodrigo dos 

Santos de Santo Ângelo, que 
promove a arte através do lixo, 
uma mateada promovida pela 
Ervateira Moura e participação 
da APAE de Tenente Portela. 

Haverá também diversas 
tendas das universidades UNI-
JUÍ, URI,UCEFF e FAHOR, 
que segundo o diretor, recebe-
ram o convite e trarão trabalhos 
voltados ao tema principal do 

evento. A expectativa dos or-
ganizadores cresce a cada nova 
semana. Pelos corredores, jo-
vens estudantes e professores 
trabalham para a preparação 
das salas, confecção de carta-
zes, para tentar arrumar com 

antecedência os mínimos deta-
lhes. 

Para o diretor que conhece 
a longo tempo a trajetória da 
escola, a feira representa uma 
grande oportunidade para a ex-
ploração da pesquisa dentro das 
salas de aula e o protagonismo 
juvenil. Já para a sociedade em 
geral as apresentações feitas 
por cada estudante demonstra-
ram, segundo Luciano, que o 
conhecimento e a prática estão 
aliados na política de aprendi-
zagem regida pela instituição 
e que iniciativas assim gerarão 
cidadãos aptos a transformar o 
futuro. 

A abertura oficial ocorrerá 
no Centro Cultural, no dia 31, 
a partir das 19h30min, onde ha-
verá apresentações artísticas e 
culturais. Toda a comunidade é 
convidada a participar do even-
to estudantil. A entrada é franca 
nos dois dias. Na quinta-feira, 
1º, a feira acontece nas depen-
dências da escola e terá funcio-
namento das 8h às 11h30min e 
das 13h as 21h. 

Evento é realizado pela Escola Cléia
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Há anos estes pagos eram colonizados por portugueses, es-
panhóis vindos muitos deles de uma região conhecida como 
Península Ibérica que fora colonizada por sábias tribos Celtas. 
Essas tribos possuíam um conhecimento muito grande e sabiam 
como ninguém praticar a cura e fazer uso das ervas encontradas 
na natureza. Dentro das tribos celtas havia a figura do druida, o 
mago que dominava os conhecimentos da filosofia e equilibra-
va-se com a natureza de forma harmoniosa e mágica. 

Destacava-se também as Estreghe (mulheres) que tinham 
um vasto conhecimento das ervas do campo e aliadas com san-
tos católicos faziam benzeduras e assim ficaram conhecidas 
como “benzedeiras”.

Foi no período da Colonização Portuguesa que muitas des-
tas famílias de origem celtas vieram colonizar o Rio Grande do 
Sul e desbravar a pampa, trincheirando mistérios e perigos que 
jazia nestes pagos. Aqui, em solo pampiano estas benzedeiras 
encontraram céu aberto longe das fogueiras e da Inquisição Ro-
mana, estudaram as plantas endêmicas e delas galgaram a cura 
para diversos males do cotidiano.

Neste período a medicina caseira ou campeira teve seu es-
paço consagrado e até hoje, aqui no garrão do pampa usamos 
destes conhecimentos para sanar alguns males que por ventura 
nos afetam. São muitas ervas que usamos, e os mais antigos 
ainda tem por hábito usar da medicina campeira, que além de 
serem conhecidas são fáceis de se encontrar.

 Então vamos a algumas dicas:
Se teve um dia muito agitado, estressante, nada melhor que 

um chá de erva cidreira, atua como calmante, bom para o esto-
mago e possui propriedades refrescantes. Usa-se as folhas.

Comeu uma boia bem apimentada, erva de bicho é específi-
co no combate a hemorroida, além de combater o nervosismo 
é bom para as varizes. Gestantes não podem usar. Faz-se uso 
das folhas.

  A erva de passarinho, atua como tônico pulmonar de gran-
de ação descongestionante, indicado em todas as infecções do 
aparelho respiratório. Usa-se as folha em infusão.

 Se você está largando gases em excesso, nada que um chá 
de funcho não ajude a regular, também é um excelente chá para 
cólicas intestinais. Usa-se o ramo.

Em caso de vermes, má digestão, cólicas intestinais, nada 
que um bom chá de hortelã não resolva. Também pode ser to-
mado gelado com uma rodelinha de limão nos dias de muito 
calor.

 Em todos os males hepáticos, nas doenças do baço, febres 
biliosas, nada melhor que um chazinho de jurubeba. Usa-se a 
folha e a flor.

 Contra os males estomacais losna. Mas não toma muito vi-
vente porque senão você vai perder alguns quilinhos.

O poejo, indicado para cólicas de bebês, também combate a 
tosse. Usa-se as folhas.

Urtiga, aquela planta que se você encosta dá uma ardência, 
muito usada contra hemorragia, alergias, nos casos de intoxi-
cação, urticária (irritação cutânea). Usa-se toda a planta como 
chá.

Malva, anti-infecciosa, descongestionante, muito boa para 
garganta infeccionada. Usa-se a folha. Uso interno e externo.

 Mamica-de-cadela, é um poderoso cicatrizante nas úlceras 
gástricas, como banho de acento em caso de hemorroidas. Usa 
–se a casca.

Bom, estas são algumas erva que ainda se usa nos casos de 
algum mal no corpo do vivente. Mas não é só com um chá que 
você vai ficar cento por cento. Aconselha-se antes de tudo, con-
sultar um médico. Este texto é somente para relatar o uso da 
Medicina Campeira que foi trazida pelas benzedeiras celtas na 
época da Colonização Portuguesa em nosso Estado.

Então vivente, tá maleixo, procure um médico, depois, te 
atraque nos chazinhos.

              Até a próxima.

Medicina Campeira: A 
Cura através das Ervas 

do Pampa

O Departamento Estadu-
al de Trânsito (DETRAN/RS) 
atualizou os dados da aciden-
talidade no Rio Grande do Sul. 
Entre janeiro e setembro deste 
ano, foram 1.115 acidentes com 
vítimas fatais. Do total de 1.249 
mortes, 38% são decorrentes 
de colisões frontais, 23% de 
atropelamentos e 11% de coli-
sões laterais. Conforme os ór-
gãos fiscalizadores, as colisões 
frontais estão relacionadas, fre-
quentemente, a ultrapassagens 
mal sucedidas, feitas em locais 
indevidos e sem a necessária vi-
sibilidade e segurança.

No âmbito estadual, em qua-

Estradas da Região Celeiro já 
somam 26 mortes em 2018

se 28% dos acidentes de trânsi-
to dentro do período analisado, 
quem perdeu a vida foram os 
motoristas dos veículos. Em 
24% das ocorrências, houve o 
óbito de motociclistas. Pedes-
tres atropelados representam 
cerca de 20% e passageiros 
18%. Quanto ao tipo de veí-
culos envolvidos nos acidentes 
com vítimas fatais, 37% foram 
automóveis, 20% motos e 16% 
caminhões.

De acordo com as estatís-
ticas do DETRAN/RS, entre 
janeiro e setembro de 2018, as 
estradas da Região Celeiro re-
gistraram 24 acidentes com ví-
timas fatais, o que ocasionou a 

morte de 26 pessoas. A maioria 
das ocorrências aconteceu em 
trechos estaduais (10), seguido 
por vias municipais (9) e rodo-
vias federais (5).

Redentora, Tenente Portela 
e Três Passos tiveram o maior 
número de vítimas fatais no 
trânsito no período analisado, 
com quatro óbitos cada. Por 
outro lado, nove municípios 
da Região Celeiro não conta-
bilizam nenhum acidente com 
morte entre janeiro e setembro. 
São eles: Braga, Campo Novo, 
Chiapetta, Crissiumal, Derru-
badas, Esperança do Sul, Hu-
maitá, Inhacorá, São Valério do 
Sul e Sede Nova.

No caso específico da acidentalidade, o DETRAN/RS adotou a metodologia da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que sugere que os feridos em acidentes de trânsito devem ter sua evolução 
acompanhada por 30 dias a contar da data do fato e, caso venham a falecer, serão incluídos nas esta-
tísticas de mortalidade no trânsito.

Tenente Portela, Redentora e Três Passos são os locais com mais vitimas fatais

Clic Portela

C
leiton Figueiredo
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Hospital Santo Antônio emprega 
550 pessoas e número deve 

aumentar nos próximos meses

O Hospital Santo Antônio 
à aproximados 5 anos trouxe 
um impulso na saúde da região 
Noroeste, bem como, um salto 
para o giro econômico de di-
versas cidades. A movimenta-
ção financeira faz surgir novos 
mercados, lojas, imobiliárias e 
fortifica setores terceirizados 
a exemplo da construção civil. 
Nossa equipe foi atrás da dire-
ção do HSA para mostrar o fun-
cionamento interno da entidade 
e o perfil do trabalhador hospi-
talar. 

Com profissionais entre 16 
e 66 anos o hospital portelense 
conta com aproximadamente 
500 funcionários, sendo que 
deste universo as categorias 
com maior número de empre-
gados são enfermeiros e técni-
cos em enfermagem. Somados 
a quantia de profissionais que 
exercem os dois cargos encon-
tramos 268 pessoas, fato que 
representa 54% do total de con-
tratações feitas até o momen-
to pela entidade. Lembrando 
que jovens menores trabalham 
através do Programa Jovem 
Aprendiz, seletiva que permite 
o ingresso de adolescentes em 
órgãos públicos e comércios 
municipais para ganho de cur-
sos promovidos pelo SENAC e 
experiências na prática servil. 

Constatamos também a 
maior parte das vagas da enti-
dade são ocupadas por mulhe-

res, sendo que em número ab-
soluto chega a 400 funcionários 
do sexo feminino. Isso corres-
ponde a 80%  do total de fun-

cionários da entidade, os outros 
20% são formados.

O Hospital hoje tem o gros-
so de seu quadro pessoal resi-
dindo em Tenente Portela, mas 
não só, já que existema profis-
sionais de diversos municípios 
da região como Três Passos, 
Frederico Westphalen, Mira-
guaí, Redentora e outros. Di-
versos profissionais de cidades 
até maiores que Tenente Portela 
buscam emprego na entidade. 

Essas pessoas advindas de 
diversas cidades da Região Ce-
leiro e de outros estados como 
Rio de Janeiro, São Paulo e Mi-

nas Gerais. Boa parte, após o 
período de experiências, busca 
reduzir gastos e fixar moradia 
em Tenente Portela, por isso a 

ascendência do ramo imobiliá-
rio nos últimos anos. Os bons 
salários podem ser um fator 
que atrai a população. A varia-
ção média chega a R$3 mil re-
ais. Os funcionários a partir de 
16, que participam do Jovem 
Aprendiz, recebem R$633,00 
reais, conforme o piso imposto 
pelo programa. 

Segundo a direção o menor 
piso salarial dos demais fun-
cionários é o regional, que cor-
responde a R$1.224,00 reais, 
sendo que raros casos chegam a 
R$7 mil por questões sindicais, 
trabalhistas e horas extras, está 

última inclusive mensalmente 
desembolsa R$30 mil dos co-
fres hospitalares. Se juntados 
os dois grupos, homens e mu-
lheres, encontramos a folha de 
pagamento orçada em de R$1 
milhão de reais. Segundo a di-
reção os pagamentos mensais 
brutos totalizam R$1,2 milhão 
de reais para os funcionários, 
sem contar os salários pagos 
aos terceirizados e médicos. 
Com os repasses financeiros 
das três esferas governamen-
tais, o hospital paga todo mês 
R$2,5 milhões de reais, além de 
incluir mais R$210 mil para dé-
cimo terceiro e férias dos pro-
fissionais. 

O corpo médico, composto 
por profissionais de diversas 
áreas da medicina, correspon-
dem a 10% do total de pessoas 
que trabalham efetivamente no 
hospital. Aproximadamente 50 
médicos (as) realizam consultas 
especializadas em várias áreas, 
atendimentos na Unidade de 
Cuidados Intermediários Neo-
natal e Urgência e Emergência, 
além do amparo aos pacientes 
da grande região internados 
com convênios ou pelo SUS. 
Metade da folha de pagamento, 
é destinado ao corpo médico, 
chegando a R$1,3 milhão por 
mês. 

Segundo dados coletados 
por nossa reportagem os setores 
que mais tem trocas de funcio-
nários são a parte da higieniza-
ção e técnico em informática. 
Mirna Braucks ressalta que a 
direção já observou que a ro-
tatividade acontece principal-
mente por causa dos concursos 
públicos, onde principalmente 
os técnicos possuem maior pre-
paro por trabalhar na entidade e 
conseguem com facilidade se-
rem aprovados nos municípios. 
Uma amostra da excelência dos 
profissionais saiu nesta semana, 
quando o laboratório de análi-
ses clinicas recebeu a avaliação 
“Excelente” do Programa Na-
cional de Controle de Qualida-
de. 

Mesmo com a crise finan-
ceira, segue estável o número 
de contratações e demissões na 
casa de saúde, conforme a dire-
ção. O HSA recebe anualmente 
diversos currículos, e o quadro 
de funcionário pode aumentar 
nos próximos dias. Segundo a 
presidente, a entidade está nos 
preparativos para a reabertura 
da Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) e este fato irá promo-
ver até o final do ano de pelo 
menos 30 funcionários que 
atuarão nas tarefas de funciona-
mento da unidade. 

Números do HSA
Total de funcionários: 550
Médicos: 50
Enfermeiros e Técnicos em 
enfermagem: 268
Mulheres: 80%
Homens: 20%
Faixa etária: Entre 16 e 66 
anos
Média Salarial: R$ 3 mil re-
ais
Folha de pagamento:  R$ 
2,5 milhões

Fonte: HSA

Trabalhadores de diversas áreas fazem parte do quadro de profissionais da entidade

Fotos R
aiana Silva

Por Raiana Silva
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Economia de Tenente Portela 
está diretamente ligada ao 

Hospital Santo Antônio

Fonte: HSA

O Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela é hoje a 
principal instituição de saúde 
da Região Celeiro do estado do 
Rio Grande do Sul. Dentro dos 
21 municípios, que ainda tem 
como regionais os hospitais 
Bom Pastor de Santo Augusto, 
Caridade de Três Passos e Ca-
ridade de Crissiumal, o Santo 
Antônio é de longe a principal 
referência em saúde neste terri-
tório, com suas ramificações de 
atendimento abrangendo mais 
de 80 municípios da metade 
norte.

Com um leque de atendi-
mento especializado que já 
abrange quase 20 especialida-
des e com um dos mais concei-
tuados corpos médicos do inte-
rior do estado, a entidade vem 
ampliando suas ações e apesar 
das inúmeras dificuldades fi-
nanceiras, situação que não é 
exclusividade do hospital de 

Tenente Portela, o empre-
endimento que tem o Sistema 
Único de Saúde como principal 
foco de atendimento tornou-
-se também em um importante 
centro econômico para o muni-
cípio de Tenente Portela e para 
a região.

A importância econômica 
da entidade pode ser sentida 
na afirmação de Mauro Luis 
Vianna da Imobiliária Mauro 
Imóveis, que afirma que o per-
centual de encaminhamento de 
financiamentos da casa própria 
feita pela imobiliária, somen-
te para pessoas ligadas diretas 
ou indiretamente ao Hospital 
Santo Antônio fica entre 40%  
e 50%.

O mercado imobiliário é 
sem qualquer sobra de dúvidas 
aquele que mais se beneficiou 
com o crescimento do Hospital 

Santo Antônio. A prova disso 
pode ser vista a olho nu nas ruas 
da cidade, que está visivelmente 

em obras, uma vez que são mui-
tos os empreendimentos imobi-
liários espalhados pelos quatro 
cantos da cidade, é claro, que 
nem todos os novos imóveis se-
rão ocupados por funcionários 
da entidade, mas boa parte dele 
será e uma outra parte, bastante 
considerável, será ocupado por 
pessoas que se beneficiaram 
com esse crescimento.

Na Região Celeiro, apenas 
o frigorifico da Mais Frango 
localizado em Miraguaí tem um 
número de funcionários ativos 
do que o hospital, com um di-
ferencial,  a entidade concen-
tra ainda um grande número 
de médicos, com salários bem 
acima do padrão empregador 
da região, o que permite a cir-
culação de pessoas com poder 
aquisitivo maior dentro do mu-
nicípio r da região.

Muitos médicos que deci-
diram-se definitivamente fixar 
residência em Tenente Portela 

compraram seus imóveis pró-
prios, outros tantos, estão mo-
rando de aluguel, habitando 
imóveis que concentram um 
valor de aluguel alto para os 
padrões portelenses.

Os alugueis são outro fator 
no setor imobiliário que foi 
impactado pelo hospital Santo 
Antônio. Além dos médicos 
há uma série de outros profis-
sionais que vieram de outras 
cidades e que aqui fixam re-
sidência morando de aluguel, 
tanto que o valor do aluguel 

em Tenente Portela até pouco 
tempo atrás era um dos mais 
caros dentro dos 21 municípios 
da Região Celeiro. O aumento 
de ofertas puxou esse indicador 
para baixo, colocando-os no-
vamente próximos aos valores 
praticados no mercado imobili-
ário de outros municípios.

 Outros empreendimentos 
também foram impactados po-
sitivamente pela ascensão da 
entidade. Circundando o Hos-
pital Santo Antônio abriram 
diversos restaurantes e lancho-
netes que tem como público 
alvo os pacientes e familiares 
que frequentam diariamente a 

entidade.
Os mercados também são 

amplamente beneficiados com 
o giro econômico  gerado pelo 
hospital.  Leandro Widthauper, 
gerente do Super Colono nos 
disse que é difícil fazer uma di-
mensão de quantos clientes são 
ligados diretamente ou indireta-
mente com a entidade, mas que 
um grande número de clientes 
que compram no crediário do 
Supermercado são funcionários 
da entidade.

Um gerente de supermerca-
do, que preferiu não se identifi-
car, citou inclusive, que lamen-
ta as dificuldades financeiras 
que a entidade enfrenta, pois 
quando ocorre atrasos de salá-
rios na entidade, esses atrasos 
acabam influenciando no fluxo 
do mercado. Esse gerente, dis-
se ainda, que por seu mercado 
ser de médio porte, isso acaba 
muitas vezes tendo uma gran-
de influência na administração 
da empresa, dado o número de 
clientes que são funcionários 
do Hospital Santo Antônio.

O Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela, com toda a 
sua pujança e crescimento con-
tinuo, tornou-se um grande polo 
de saúde para a metade norte do 
estado do Rio Grande do Sul, 
mas fomentou de maneira sig-
nificativa o desenvolvimento 
do município, tornando-se as-
sim, o grande pulmão econômi-
co de Tenente Portela.

Diversas obras estão espalhadas pela cidade, dando vazão a alta demanda por imóveis em Tenente Portela

Nos entornos do hospital o movimento sempre é muito alto. É área mais concorrida por restaurantes.

FO
TO

S: Jalm
o Fornari

Cidade cresce em torno do hospital
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CNM e IBGE discutem questão das 
estimativas populacionais

Brasil perdeu 41 leitos do SUS nos úl-
timos 10 anos

Redentora realiza programação do 
Outubro Rosa na Terra Indígena 

Vista Gaúcha aplicou mais 19% da 
receita em saúde no quadrimestre

Município de Derrubadas vai geren-
ciar o turismo no Parque do turvo

Estradas da Região Celeiro so-
mam 26 morte no ano

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

Brasil volta as urnas no 
próximo domingo

Jair Bolsonaro, PSL, e Fernando Haddad, PT disputam a presidência do Brasil

José Ivo Sartori, MDB, e Eduaro Leite, PSDB, decidem quem será o governador do RS

O eleitor brasileiro volta as urnas no próximo domingo para escolher o próximo presidente da Re-
pública e em 13 estados, entre eles o Rio Grande do Sul, mais o Distrito Federal, escolherá também o 
próximo governador. No país a disputa é entre o ex-capitão do exército brasileiro e deputado federal 
Jair Bolsonaro e o professor universitário e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

No estado do Rio Grande do Sul a disputa será entre o atual governador José Ivo Sartori e o ex-
-prefeito de Pelotas Eduardo Leite.

As eleições transcorrem entre as 08 e as 17 horas. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é 
que desta vez as filas transcorram mais rápido, já que o número de votos será menor que no primeiro 
turno. As regras de comportamento dos eleitores são os mesmos do primeiro turno.


