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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

A importância do brincar na educação infantil
Claudia Padilha

Através da brincadeira acontece o desenvolvimento da identidade e da autonomia. A criança, desde 
muito cedo, se comunica por meio de gestos, sons, expressões e através da brincadeira aprende a repre-
sentar papéis e desenvolve sua imaginação. 

Muitas vezes em casa quando a mãe vai dar sopinha ao filho, faz aviãozinho, trenzinho, enfim, 
promove uma brincadeira para que a criança aprenda e queira se alimentar. Aprendemos também a 
contar brincando. Essas experiências passam a ser fonte de aprendizado e estímulo para outras buscas 
de conhecimento, porque a criança começa desde muito cedo a mergulhar no universo da brincadeira, 
da fantasia e do faz de conta.

O brincar faz parte do processo de aprendizagem de todo ser humano. O professor não precisa ensi-
nar a criança a brincar, pois este é um ato que acontece naturalmente, mas o professor deve planejar e 
organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada.

É importante que a escola seja um espaço rico e estimulante de aprendizagens, que nela haja a 
presença do lúdico, onde o professor seja um mediador entre o aluno e o conhecimento, auxiliando a 
criança a desenvolver sua imaginação, autonomia, a ter mais confiança em sua capacidade, a conviver 
com as diferenças existentes entre os colegas, formando sua personalidade e solidificando conhecimen-
tos necessários a sua vida adulta. 

O brincar enriquece a dinâmica das relações sociais na sala de aula. Possibilita um fortalecimento da 
relação entre o ser que ensina e o ser que aprende. O Jogo, a brincadeira e o brinquedo, tudo isso pode 
ser útil para estimular o desenvolvimento do aluno.

 Cada criança tem seu ritmo, seu tempo, suas facilidades e dificuldades que devem ser respeitadas. 
A brincadeira inserida no currículo da educação infantil, não livra o professor de suas responsabilida-
des a cerca do desenvolvimento da criança, a brincadeira é um importante instrumento pedagógico, já 
que sabemos que a brincadeira desenvolve os aspectos físicos e sensoriais, além do desenvolvimento 
emocional, social e da personalidade da criança. 

   A infância é tempo de brincar. Mas para muitos adultos o jogo e a brincadeira são atividades para 
as horas de lazer, ou um passatempo. Já para as crianças é algo muito sério, que permite dar asas a 
imaginação, permitindo descobrirem a si mesmos e ao mundo.

O brincar não apenas um momento de distração e sim um momento de aprendizagens e descobri-
mentos e que está presente em todos os momentos que é de suma importância.

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganha-lo; se é triste ver meninos sem escola, mais 
triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com estéreis, sem valor para formação do 
homem.” Carlos Drummond de Andrade.  

Claudia Padilha, professora de  Educação Infantil

Atenção, preste muita atenção...

Os debates entre candidatos a cargos majoritários mostram 
alguns aspirantes que não conseguem ocultar seu despreparo 
para as demandas das funções que buscam. Nenhuma empresa 
de médio porte bem conduzida convidaria para assumir cargo 
de responsabilidade num segundo ou terceiro escalão. No en-
tanto, aspiram ao poder político e se sentem motivados para 
conduzir a nação em período de grandes dificuldades. Outros 
há, bem preparados, sem a mínima competência política.

Não é muito diferente o quadro, aliás, onde quer que o poder 
dependa das ruas e das urnas. A política, de um modo quase ge-
ral, é ponto de encontro de pessoas que gostam do que fazem e 
fazem empiricamente. Obtêm sua formação da simples experi-
ência, aplicando o intelecto aos fatos que observam, às notícias 
que leem e às informações que acumulam.

 Se os parlamentos refletem a sociedade cuja pluralida-
de representam, a maior qualidade daqueles vai depender dos 
avanços que sejam obtidos no desenvolvimento cultural desta. 
A União Federal, 21 dos 26 estados brasileiros e a imensa maio-
ria de seus municípios se arrastam numa sufocante crise fiscal, 
levando junto o setor privado. E só estamos nessa porque as 
galerias clamam, os parlamentos legislam e governos governam 
despesas que, sistematicamente, ano após ano, crescem acima 
da receita. Reflexo de um modelo errado sendo conduzido por 
mãos impróprias.

 Em outras palavras: faz-se imperioso reconhecer que a al-
faiataria institucional brasileira é de péssimo corte e ainda pio-
res costuras. Os temas nela envolvidos estão na raiz de muitos 
de nossos males e penares.

1) O péssimo corte, inábil e inadequado, criou um sistema 
de governo que, em vez de dar força às ideias mais aplicáveis 
a cada momento histórico, escolhe governantes segundo crité-
rios que não costumam guardar relação com as virtudes neces-
sárias ao exercício do poder. E assim, não raro, privilegia os 
mais demagogos, os mais mentirosos, os mais astuciosos. Num 
sistema diverso, próprio das democracias mais estáveis, que se-
pare as funções de chefia de Estado das funções de chefia de 
governo, confiando-as a pessoas diferentes, essa dificuldade é 
superada. O chefe de estado, o presidente da República, é eleito 
diretamente pelo povo e representa a nação. O cara da gestão, 
escolhido pelo parlamento, é o líder do plano de governo que 
sai vitorioso das urnas porque, em torno dele, se aglutinou a 
maioria parlamentar.

2) A péssima costura favorece o recrutamento de lideranças 
políticas de insuficiente preparo, centradas na preservação do 
poder (o que é normal) a qualquer preço para a sociedade (o 
que não é normal). E é, precisamente, na costura, feita por mãos 
inábeis e desonestas, para preservar o poder a qualquer preço, 
que a corrupção se instala, o Estado incha, a despesa explode e a 
sociedade, não preciso dizer, você sabe o que acontece com ela.

Enquanto, com angústia, deposito estas ponderações no pa-
pel a menos de dois meses das eleições nacionais, só me resta o 
apelo: Capricha nesse voto, cidadão!

 

A EXASPERADORA 
RIBALTA DOS DEBATES

Nesta semana uma reportagem do Gaúcha ZH trouxe números que 
retratam muito bem a situação de um problema que a sociedade de 
bem na grande maioria das vezes prefere ignorar: As condições carce-
rárias do país.

Pouco tempo atrás as notícias mostram cenas horripilantes geradas 
dentro de presídios do Maranhão, onde detentos foram decapitados, 

tiveram seus corpos desmembrados e um verdadeiro show de horrores e carnificina se espalharam pelo 
mundo.  Nós aqui neste pedaço de mundo jamais nos demos conta do papel das casas prisionais em 
nossas vidas. Recentemente uma ação da polícia derrubou a presença de uma grande organização cri-
minosa na região comandada de dentro de casas prisionais. Ponto incomum nestes dois casos, o acesso 
a celulares por parte dos presos que mesmo trancafiados mantém seus contatos com o mundo externo.

A reportagem do Gaúcha ZH mostra que um celular é apreendido a cada uma hora de doze minutos 
dentro das cadeias do estado. Isso significa, na prática, que o contato entre presidiários e o mundo ex-
terior é mais do que rotineiro. É algo comum.

Como tudo neste país, o sistema carcerário é falho. Nossos presídios estão super lotados, não tem 
estrutura e grande parte dos presos estão em condições sub-humanas. Você pode pensar que “azar o 
deles, afinal ninguém mandou fazerem coisas erradas para atrás das grades”, no entanto, quando você 
aprofunda a sua análise e percebe que as maiores organizações criminosas do país estão sendo con-
troladas de trás das grades e que em um universo de cerca de 700 mil presos que o Brasil tem hoje as 
cadeias são um solo mais do que fértil para buscar novos adeptos a vida do crime e muitas vezes o preso 
que entra como lá por um crime comum sai transformado em um criminoso de verdade. A lei da selva 
impera em nossos presídios e os predadores não dão chance para suas presas que estão sem a proteção 
do estado e da sociedade. É um momento para prestarmos atenção, muita atenção, pois, podemos não 
estar olhando para os nossos presídios, mas eles estão de olhos abertos para a sociedade de bem. É 
necessário atenção e passar a olhar de volta.
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 ELEIÇÕES 2018  
     
Dos 106 deputados que não vão se recan-
didatar para a Câmara Federal, 31 não 
vão concorrer a nenhum cargo neste plei-
to e 75 disputam outros cargos. Destes, 
40 concorrem ao Senado; 11 são candi-
datos a vice-governador; nove disputam 
o governo do estado; sete tentam vaga 
de deputado estadual; seis são suplen-
tes de candidatos ao Senado; e dois são 
candidatos à Presidência da República..

Nada de novo no front!

Estudo do Departamento In-
tersindical de Assessoria Par-
lamentar (Diap) mostra que 

79% dos 513 deputados federais tentarão a 
reeleição em outubro. Projeção da entidade 
aponta que 75% deles devem se reeleger. O 
levantamento foi feito após o registro das 
candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

Pesquisa para o Piratini

A 1ª pesquisa do Ibope após o início da 
campanha aponta os seguintes 
percentuais de intenção de voto 
para governador:José Ivo Sarto-
ri (MDB): 19%;Eduardo Leite 

(PSDB): 8%;Miguel Rossetto (PT): 8%;Jai-
ro Jorge (PDT): 6%;Julio Flores (PSTU): 
4%;Mateus Bandeira (NOVO): 2%;Ro-
berto Robaina (PSOL): 2%Brancos/nulos: 
28%;Não sabe: 22%;O candidato Paulo 
de Oliveira(PCO) não consta neste levan-
tamento, pois, no momento do registro da 
pesquisa, não havia informações suficientes 
sobre a oficialização de sua candidatura. A 
pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS 
- RBS Participações S/A. É o primeiro le-
vantamento 
do Ibope rea-
lizado depois 
da oficializa-
ção das can-
didaturas na 
Justiça Elei-
toral. Nesta 
pesquisa Sar-
tori arranca 

na frente.

Se os candidatos fossem carros:

Cabo Daciolo: Opala de arrancadão - só faz 
barulho, mas não serve pro dia a dia!
Ciro Gomes: Ambulância - ajuda, mas nin-
guém quer andar com ela!
Bolsonaro: Jeep - Foi feito pro exército, 
mas impõe respeito na cidade!
Henrique Meirelles: Landau 1979 - todos 
admiramos, mas ninguém confia para uma 
viagem longa!
Marina: Carro no GNV - faz bem pra natu-
reza, mas quando precisa de força não tem!
Alckmin: Rolls-Royce - Um Clássico, mas 
custa muito caro manter!
Álvaro Dias: Carro Tunado - Só de olhar 
pra lata vc vê que foi alterado!
Amoedo: Tesla - moderno e tecnológico, 
mas todo mundo tem medo de deixar a di-
reção com ele! 
Boulos: Saveiro rebaixada de escape aberto 
- ninguém sabe pra que serve essa merda 
mas tem quem gosta!
Lula: Veículo com a documentação irregu-
lar, tá apreendido!

KALTON

Cientista japonês descobre 
novo Viagra feminino, o pro-
duto é conhecido pelos japo-
neses pelo nome de KATON.
-“Quando você dá o KATON 

para mulher, diz o japonês, “ella fica alegre, 
calinosa, bundosa non Te beija e ablaça o 
dia inteiro e a noite intelinha”.
Não dá sossego, ella querer tlansar quantas 
vezes você agüentar.
Só te chama de meu amor, minha vida, te 
adolo. Te amo! ! !
Aí , perguntaram para o japonês :
– Puxa este produto é fantástico mesmo
– SIM ! SIM ! SIM ! galantido, non , res-
pondeu o japonês: funciona mesmo! Non 
falha non!
– Perguntaram novamente ao japa, mas o 
nome é mesmo… KATON
SIM ! ! ! é KATON…

– KATON DE CLÉDITO.

***Um comerciante se diz em dúvida sobre 
quem leva mais dinheiro da cidade, César 
Paraná ou o balaião da 15 de março...

***São dois eventos diferentes, 
dizem. Um deixa saudades e o 
outro deixa roupas de qualidade 
duvidosa.

***Por mais que o evento tenha agradado 
quem foi, ficou a dúvida sobre o fato de ser 
uma etapa do rodeio de Barretos.

***O Rodeio do César Paraná acabou re-
velando vários talentos locais postados em 
especial no WhatsApp.

***Ninguém superou a versatilidade na 
dança apresentada pelo Risadinha, nossa 
caro amigo Dionei.

As estradas na 
região estão 
cada vez pio-
res e mais mal 
conservadas. 

Era de se esperar que com 
a aproximação do período 
eleitoral elas merecessem 
um pouco mais de aten-
ção. Um exemplo deste 
descaso é a RST-472. No 
trecho entre Portela e Palmitinho o mato toma conta do acostamento e  em alguns casos da 
pista empurrando os carros mais para o centro do asfalto. No trecho entre o Turvo e Três 
Passos os buracos voltaram a minar a estrada. Após o serro do turvo há uma cratera que 
já destruiu várias rodas e pneus. É urgente a necessidade de um recapeamento completo 
daquele trecho sob o risco de amanhã estarmos lamentando mais vítimas no trânsito.

Uma novela que se repete a cada inverno

TURISMO
Prefeitos retomaram nesta semana o debate em torno do intercambio turístico da região 
com a Argentina. O assunto, tema de encontros e seminários no passado, discute agora a 
possibilidade do funcionamento integral do posto de fiscalização em Porto Soberbo, in-
terior de Tiradentes do Sul. A aduana no lado argentino trabalha normalmente. As autori-
dades argentinas e locais registraram que na alta temporada o fluxo na passagem da barca 
chega a 150 mil pessoas.

Humor

***Dizem por aí que o cara só reconhe-
ce o nível de riqueza dos amigos quando 
eles começam a andar com Iphone 8.

***Dizem por aí que em Redentora um 
grupo de “particulares” está se organi-
zando para realizar um Acampamento 
Farroupilha por conta própria.

***O Jantar de Ideias da ACI mostrou o 
quanto o grupo está empolgado em trazer 
novidades para entidade e beneficiar seus 
associados.

***O evento estava muito bem organiza-
do e deve ser um preságio de coisas boas 
que podem sair desse grupo.

***Festival da Canção, Joca Martins, 
Grupo Quero-Quero, apresentações artís-
ticas. O Acampamento Farroupilha desse 
ano vai estar bagual...
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
20/08/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada 
no dia 20 de Agosto de 2018, com as seguintes presenças: Vereador 
Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: NA-
TANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MAR-
RONI 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 Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura 
das correspondências recebidas pela Casa.

Dando prosseguimento, passou para o espaço de requerimentos e 
proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 – Requereu o envio de correspondência à Diretoria da APAE, 

cumprimentando a entidade pela programação da Semana do Excep-
cional. A extensa programação, com palestras e atividades demons-
tram o desempenho da APAE portelense e a qualidade da sua direção 
e funcionários.

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade 

de ser construído um passeio público na praça ambiental e na acade-
mia de saúde, além da realização de melhorias na iluminação, coloca-
ção de mais bancos, e a substituição de um vidro que está quebrado.

2 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor 
responsável pelo recolhimento de lixo, para que estude a possibilida-
de de o veiculo que realiza o recolhimento no Setor da Pedra Lista, 
se desloque até o campo e não somente até a escola, uma vez que lá 
residem muitas famílias, o que facilitaria o recolhimento do lixo das 
mesmas.

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe a esta casa 

legislativa quais os Deputados Federais que destinaram emendas 
parlamentares ao Município de Tenente Portela nos últimos 4 (qua-
tro) anos e o respectivo valor de cada emenda. Este requerimento 
foi subscrito pelos vereadores Itomar Ortolan, Rosangela Fornari e 
Odilo Gabriel.

2 – Requereu o envio de correspondência à Diretoria do Hospi-
tal Santo Antônio de Tenente Portela, solicitando que informe a esta 
casa legislativa quais os Deputados Federais que destinaram emendas 
parlamentares ao Hospital nos últimos 4 (quatro) anos e o respectivo 
valor de cada emenda.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1 – Requereu o envio de correspondência aos CTGs Guardiões da 

Fronteira e Sentinela da Fronteira, agradecendo pelo empenho dos 
mesmos na organização da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagun-
des.

2 – Requereu o envio de correspondência à Secretaria Municipal 
de Assistência Social parabenizando pela realização da VII Confe-
rência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada 
no último dia 16 de agosto.

3 - Requereu o envio de correspondência à equipe portelense de 
futsal Rodrigues Pinturas/Guto Instalações, parabenizando pela con-
quista do Campeonato de Inverno de Três Passos, na Categoria Livre 
Masculino. Este requerimento foi subscrito por todos os vereadores.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as Comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 51/2018: Altera a redação 

dos artigos 3º e 4º da Lei Municipal n° 2.009/2012, que regulamen-
ta o PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO – PMAQ/AB pre-
visto na Portaria nº 1.654/2011 (Programa de Melhoria do Acesso 
e Qualidade da Atenção Básica), devida aos servidores municipais 
que prestam serviço na Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 52/2018: Insere na Lei Mu-
nicipal nº 486/95 – Regime Jurídico dos Servidores Municipais de 
Tenente Portela o Título da Assistência à Saúde, acresce o art. 188, e 
dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 53/2018: Autoriza o Poder 
Legislativo a subsidiar o custeio Plano de Saúde aos servidores públi-
cos ativos e inativos e pensionistas e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 54/2018: Inclui dispositivo 
no PPA, LDO e LOA, autoriza abertura de crédito especial e dá ou-
tras providências.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 21 de 
Agosto de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenente-
portela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Munici-
pal de Tenente Portela.   

Lideranças de Brasil e Argentina debatem 
sobre turismo em Tenente Portela

Na tarde desta terça-feira 
(21) de agosto , no gabinete do 
Prefeito Municipal de Tenente 
Portela, ocorreu uma reunião 
Extraordinária onde partici-
param prefeitos da cidade de 
Tenente Portela, Derrubadas, 
Tiradentes do Sul, Chiapet-
ta, e prefeito de El Soberbio 
(ARGENTINA) Roque Sobo-
czinski, juntamente com repre-
sentantes do turismo da Rota do 
Yucumã, Brasil e Argentina. 

O objetivo do encontro, foi 
difundir os pontos turísticos 
dos dois países , visto que, a 
demanda vem crescendo sig-
nificativamente tanto do lado 
Argentino , quanto do lado Bra-
sileiro. 

Outro ponto debatido pelos 
presentes em reunião, é da re-
ativação do funcionamento in-
tegral do Posto de Fiscalização 
no lado Brasileiro, tendo em 
vista que somente o posto da 
Aduana Argentina está em ati-
vidade. Um levantamento feito 
pelos Argentinos mostra que 

na alta temporada mais de 150 
mil turistas cruzam a fronteira 
BRASIL/ARGENTINA, pela 
aduana de EL Soberbio x Por-
to Soberbo, na sua maioria com 
destino ao litoral Catarinense. 

Os prefeitos buscam em 
conjunto expandir o turismo em 
suas regiões, em conversa entre 
eles, levantou-se a possibilida-
de de unificar as Aduanas, cita-
do como exemplo, o funciona-
mento do Porto em São Borja. 

Analisando este fluxo de tu-
ristas que cruzam pela região, 
os prefeitos em conjunto bus-
cam novas alternativas para que 
esses turistas procurem visitar 
os pontos turísticos da região, 
permanecendo o maior tempo 
maior possível na região, não 
só limitados visitação ao Salto 
do Yucumã, mas sim, criar uma 
rota para que esses turistas te-
nham a oportunidade de conhe-
cer tudo o que nossa terra tem 
a oferecer, seja ela as belezas 
naturais, a cultura dos povos e 
a gastronômica das diversas et-

nias presentes na região dos 21 
município representados pela 
Amuceleiro e os 32 município 
que fazem parte da Rota do Yu-
cumã, fortalecendo a economia 
local de cada município que 
queria atrair o turismo para sua 
região. 

Destacaram ainda solicitar 
a Comissão de Assuntos Mu-
nicipais para marcar Audiência 
Pública com os representantes 
políticos e também com o Go-
vernador do Estado. 

O presidente do Consórcio 
da Rota do Yucumã e prefeito 
de Tenente Portela, Clairton 
Carboni, comprometeu-se em 
agendar reunião com o Secretá-
rio Estadual de Cultura, Turis-
mo, Esporte e Lazer, para tratar 
sobre o assunto debatido. 

Por fim, os assuntos foram 
registrados em uma ata, para 
que ambos os lados busquem 
maior apoio ao fomento do Tu-
rismo na Rota do Yucumã junto 
aos governos do Brasil e da Ar-
gentina. 

Reunião aconteceu no gabinete do prefeito de Tenente Portela

Em 12 dias da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a poliomielite e o sarampo, Re-
dentora atingiu 86,4% da meta, 
que é 95% até o dia 31 deste 
mês.

O sábado, dia 18, foi o Dia 
D de Mobilização e a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Cen-
tro esteve aberta das 8h às 17h, 
sem fechar ao meio-dia, para 
vacinar as crianças com idades 
entre um e cinco anos.

O prefeito Nilson Paulo 
Costa visitou a UBS no sábado, 
incentivando a equipe que tra-
balhou na vacinação. Ele desta-
ca que vacinar os filhos é uma 
obrigação dos pais.

A campanha começou no dia 

06 e prossegue até 31 de agos-
to. A secretária municipal da 
Saúde, Carla Regina dos Santos 
Miranda, lembra que os adul-

tos não entram nessa campanha 
contra o sarampo porque não há 
doses da vacina suficientes para 
todos.

Em 12 dias, Campanha de Vacinação 
atingiu 86,4% da meta em Redentora

Prefeito e secretária da saúde acompnham a vacinação
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Assembleia da Amuceleiro 
discute biorrefinaria e e-social

A Associação dos Municí-
pios da Região Celeiro – Amu-
celeiro, realizou em Santo 
Augusto no último dia 17 de 
agosto, assembleia geral or-
dinária em Santo Augusto. O 
encontro contou com a partici-
pação expressiva de prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores e se-
cretários dos 21 municípios que 
congregam a entidade. 

O primeiro assunto aborda-
do foi sobre o eSocial que é uma 
ferramenta digital que passou a 
ser obrigatória no país a partir 
de janeiro de 2018. O eSocial 
é a nova forma de prestação de 
informações do mundo do tra-
balho e é um projeto conjunto 
do governo federal que integra 
Ministério do Trabalho, Caixa 
Econômica, Secretaria de Pre-
vidência, INSS e Receita Fede-
ral. A iniciativa permitirá que 
todas as empresas brasileiras 
possam realizar o cumprimento 
de suas obrigações fiscais, tra-
balhistas e previdenciárias de 
forma unificada e organizada, 
reduzindo custos, processos e 
tempo. Para as prefeituras a 
implantação do eSocial será 

obrigatória a partir de janeiro 
de 2019. Nos próximos dias a 
Amuceleiro estará promovendo 
um curso sobre o eSocial, será 
em Três Passos na sede da as-
sociação.

A assembleia também con-
tou com a participação do pre-
feito de Campo Novo Antonio 
Sartori que juntamente com 
presidente da Cotricampo, Gel-
son Bridi falou aos presentes 
do projeto da Biorrefinaria de 
Etanol. Sartori exaltou que são 
mais de 4 anos de muita luta e 
persistência, mas que o sonho 
de instalação da Biorrefinaria 
na região Celeiro está prestes a 
se tornar uma realidade pois o 
Rio Grande do Sul irá começar 
a produzir combustível a partir 
de triticale (cereal híbrido obti-
do com o cruzamento do trigo e 
do centeio) em 2020. A novida-
de é um investimento da Usina 
Social Inteligente (USI Biorre-
finarias), que firmou intenção 
com o governo do Estado no 
dia 09 de agosto, para instalar a 
biorrefinaria em Campo Novo. 

O presidente da Cotricam-
po exaltou que conforme a di-
retoria da empresa, o plano de 
negócios já foi concluído e os 

próximos passos são obter a li-
cença ambiental de instalação, 
estimada para 2019, e de ope-
ração, em 2020. O investimento 
deve ser de R$ 70 milhões. A 
USI Biorrefinaria também já fe-
chou parceria com uma empre-
sa multinacional norte-america-
na que ficará responsável pela 
distribuição do combustível.

O prefeito de Chiapetta e 
presidente da Amuceleiro, Eder 
Both salientou a importância 
de a associação estar engajada 
nesse processo pois é um dos 
empreendimentos mais promis-
sores da história. “É um investi-
mento grandioso que será capaz 
de mudar a realidade econô-
mica da região. Além do mais, 
para os agricultores será uma 
oportunidade de ocupar melhor 
a terra no período de inverno, 
onde hoje boa parte das proprie-
dades ficam sem cobertura pois 
não se tem muitas alternativas 
de cultivo viável. Neste sentido 
os municípios da Amuceleiro 
são parceiros e apoiadores do 
projeto”, concluiu.

A assembleia esteve inserida 
na programação da 21ª EXPO-
FEIRA que aconteceu de 16 a 
19 de agosto em Santo Augusto.

Amuceleiro

O presidente da Famurs, An-
tonio Cettolin, juntamente com 
o coordenador-geral da Famurs, 
Darci Lauermann e o superin-
tendente técnico e institucional, 
Gustavo de Souza, reuniram-se 
com superintendente-executivo 
do Banrisul, Heitor Rossato, 
e a gerente-executiva, Clau-
dia Araújo, nesta quinta-feira 
(16/8). O objetivo do encontro 
é negociar a abertura de uma 
linha de crédito com juros espe-

ciais para financiamento do dé-
cimo terceiro ou pagamento da 
folha no mês de dezembro dos 
servidores municipais.

A Famurs intermedia o pro-
cesso por considerar a queda na 
arrecadação dos municípios, re-
flexo da grande crise financeira 
que o país está enfrentando. “Os 
municípios que se beneficiarão 
desta alternativa de crédito já 
possuem relacionamento junto 
ao banco”, afirma Cettolin.

Famurs busca linha de 
crédito para municípios 

encerrarem o ano
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A Doença de Parkinson , também denominada paralisia agitan-
te ou parkinsonismo idiopático é uma patologia neurodegenera-
tiva crônica e progressiva do movimento. Isso significa que com 
o decorrer do tempo, o quadro clínico do indivíduo diagnostica-
do com essa enfermidade irá agravar gradativamente. Existe em 
nosso cérebro uma região localizada no tronco cerebral, chamada 
substância negra em que se encontra células nervosas como os 
neurônios.

Esses neurônios têm várias funções, entre elas a produção de 
dopamina, um neurotransmissor que contribui transmitindo men-
sagens entre as células nervosas. Além disso controla e coordena 
os movimentos voluntários do nosso corpo.

O mau funcionamento dessas células bem como a sua morte 
está relacionada com a doença de Parkinson, embora a real causa 
da doença ainda seja desconhecida no meio cientifico. Quando a 
doença de Parkinson avança, a quantidade de dopamina começa 
a diminuir, o controle motor do corpo é prejudicado ocasionando 
alguns sinais e sintomas próprios da doença, tremor de repouso, 
bradicinesia, rigidez, instabilidade postural.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), 
cerca de 1% da população acima de 65 anos sofre de Parkinson. 
A estimativa aqui no Brasil é que 200 mil pessoas podem estar 
sofrendo desse mal. A doença afeta mais pessoas idosas e o risco 
tende a aumentar conforme a idade avança.

Diante desse quadro, recomenda-se que pacientes com Parkin-
son realizem exercícios físicos para estimular as funções moto-
ras e promover a atenção e concentração do indivíduo além de 
contribuir para amenizar alguns tipos de sintomas da Doença de 
Parkinson.

É muito importante manter a pessoa com Doença de Parkinson 
funcional, independente e motivada, é preciso ajudá-la a desfrutar 
as coisas boas da vida, mesmo que a mobilidade seja o principal 
obstáculo, deve-se estimular a ser ativa, tanto física como men-
talmente, despertando sua criatividade, inteligência e imaginação.

As práticas regulares de exercícios físicos contribuem para au-
xiliar a melhora dos medicamentos de Parkinson, eles ajudam a 
combater a depressão, e melhora a qualidade de vida. Exercícios 
como alongamentos são importantes para manter a flexibilidade 
das articulações e dos tecidos moles, os exercícios de resistência 
ajuda a fortalecer os músculos abdominais e das costas e os exer-
cícios aeróbios como caminhada contribui para manter a saúde 
cardiorrespiratória. Uma alternativa boa é a fisioterapia, tudo isso 
será ainda melhor em grupo ou com familiares, assim a motivação 
irá aumentar, porém é sempre bom consultar o médico do doente 
antes de iniciar qualquer tratamento.

Atividade Física e Doença de 
ParkinsonCom o objetivo de integrar 

os alunos das escolas públicas 
do município com as famílias e 
comunidade escolar, foi reali-
zado nesta terça-feira (21), um 
encontro no ginásio municipal 
Salto Grande. A programação 
iniciou com apresentações ar-
tísticas.

Atendendo ao convite enca-
minhado pela titular da secre-
taria municipal de Educação, 
Cultura e Desporto (SMECD), 
Cristiane Führ, e da coordena-
dora da Rede de Apoio à Es-
cola de Derrubadas, Raqueline 
Janke, a Promotora de Justiça 
de Coronel Bicaco ministrou 
uma palestra. Em sua apresen-
tação, Dinamárcia Maciel de 
Oliveira abordou tópicos perti-
nentes a integração da comuni-
dade escolar e o perfil dos ado-
lescentes em tempos de larga 
evolução tecnológica, de comu-
nicação em redes sociais e for-
te apelo ao consumo em detri-

Promotora de Justiça palestra sobre 
integração da comunidade escolar

mento de vivências necessárias 
ao amadurecimento e constru-
ção da cidadania responsável. A 
palestrante ainda exibiu vídeos 
e reservou momentos para a in-
teração com o público.

O prefeito Alair Cemin enal-
teceu a chegada do Ministério 
Público (MP-RS) nas locali-
dades mais interioranas para 
levar esclarecimentos aos pais 

e responsáveis, alunos e profes-
sores. – Eventos para o fortale-
cimento dos vínculos deveriam 
ocorrer com mais frequência – 
ressaltou o mandatário.

Em seguida, o chefe do 
Executivo de Derrubadas pre-
senteou a Promotora de Justiça 
com uma peça de artesanato lo-
cal, como lembrança da partici-
pação no encontro.

Prefeito com a promotora e secretária de educação

Santo Augusto: Restante da RS 
155 também será recuperada

De acordo com a admi-
nistração municipal de Santo 
Augusto, já foram iniciadas as 
obras de restauração do trecho 
de aproximadamente 13 quilô-
metros da RS 155 entre o trevo 
de acesso a cidade e o entronca-
mento com a BR 468. Os traba-
lhos começaram ainda na sema-
na passada, em frente à sede do 
Pelotão Rodoviário da Brigada 
Militar.

Conforme o prefeito Nal-
do Wiegert, após o término da 
construção do novo asfalto no 
trajeto entre Santo Augusto e 
Ijuí, houve inúmeras cobran-
ças para que o restante da RS 
155 também fosse recuperado 
completamente. – Eram muitas 
cobranças e resolvemos buscar 
uma solução junto ao governo 

estadual. Felizmente tivemos 
êxito e em pouco tempo vere-
mos esse trecho de aproxima-
damente 13 quilômetros total-
mente restaurado – destacou o 
mandatário.

A RS 155 é um dos princi-

pais corredores rodoviários da 
Região Noroeste. Diariamen-
te, a estrada é percorrida por 
inúmeros veículos de prefeitu-
ras que levam pacientes para 
consultas ou exames em Ijuí, 
principalmente no Hospital de 
Caridade. O trecho também é 
caminho obrigatório para os 
ônibus e outros utilitários que 
transportam alunos para aulas 
nos cursinhos pré-vestibulares, 

Santo Augusto  
a Ijuí

ensino superior e cursos profis-
sionalizantes.

Em junho de 2017, a em-
presa contratada iniciou a co-
locação do novo revestimento 
asfáltico no trecho de 67,6 qui-
lômetros que liga a cidade de 
Santo Augusto até o trevo da 
BR 285, em Ijuí.

A restauração completa, que 
incluiu também roçadas nas 
vegetações, pintura de pontes 
e a limpeza e desobstrução de 
valas, bueiros e sarjetas das 
margens da pista, foi concluída 
no início do mês de julho deste 
ano.

A recuperação da RS 155 in-
tegrou o Programa Restauro. As 
obras custaram R$ 24 milhões, 
cujo recurso foi proveniente do 
financiamento contraído junto 
ao Banco Mundial (BIRD).

Trabalhos contemplam trecho que tinha ficado de fora na primeira etapa
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Os alunos e professores da 
Escola Ayrton Senna, estão de-
senvolvendo um projeto sobre o 
Meio Ambiente. Os alunos dos 
1ºs anos fizeram uma expedição 
investigativa no pátio da escola, 
Bosque Municipal, Brigada Mi-
litar, CORSAN, entrevistaram 
as pessoas que encontravam na 
rua e nos locais em que visita-
ram, fazendo a seguinte per-
gunta: “O que fazer para tornar 
o lugar mais bonito?”.

Esse Projeto tem como ob-
jetivo principal adotar posturas 
adequadas no ambiente escolar, 
em casa e na comunidade; bem 
como adquirir hábitos de cuida-
dos e preservação do meio ande 
se vive.

A contribuição das pessoas 
da comunidade é fator impres-
cindível na aquisição do co-
nhecimento dos alunos. Uma 
das metas do projeto foi a rea-
lização de uma palestra com a 
bióloga Taís Agnoletto Balzan, 
que abordou o tema “Meio Am-
biente e seus cuidados”.

A bióloga enfatizou os cui-
dados que devemos ter com 
o meio ambiente, falando da 
contaminação da água e de seu 
desperdício, do cuidado que de-
vemos ter com os animais e o 
destino correto do lixo.

Os alunos participaram ati-
vamente, questionando sobre 
os assuntos abordados durante 
a palestra.

Escola desenvolve Projeto 
sobre o Meio Ambiente
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Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

Continuando a proposta da coluna passada, seguire-
mos no estudo do livro de Provérbios, este que foi um livro 
escrito pelo Rei Salomão, filho de Davi, parte da genaolo-
gia de Jesus. No texto de hoje, buscaremos meditar sobre 
o que realmente tem valor em nossas vidas, independen-
temente do que a sociedade nos propõe.

Para dar início ao nosso estudo, é preciso relembrar 
que dependendo da época história em que vivemos, bem 
como da cultura a ser estudada, veremos que os valores 
básicos desejados pela sociedade mudam. Para exemplifi-
car, vejamos a cultura grega, em que num mesmo contexto 
histórico temos duas formas diferentes 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 soldados 
era uma tarefa secundária dada aos servos. Em contrapar-
tida, em Esparta, os nobres eram os melhores guerreiros, 
sendo as tarefas políticas e filosóficas secundárias e, até 
mesmo, desprezadas. Já em nossa época contemporâ-
nea, 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”. Evidente-
mente, que esta frase nos faz pensar em diversos aspec-
tos 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 frase do verso 
– “ser estimado”. Em minha opinião, um bom nome é aque-
le 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 frase: “eu não lutaria com aquele homem se fosse 
você”. Aquiles então responde: “por isso seu nome nun-
ca será lembrado”. O que um homem realmente deseja, é 
que seu nome seja lembrado. Por isso, lutamos tanto para 
sermos bem sucedidos, para termos riquezas, 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 descendentes 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 àque-
le 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 ge-
rações. 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 carinho. Não 
que seja fácil conseguir esse objetivo, mas devemos per-
sistir em segui-lo, sem jamais abandoná-lo. De minha par-
te, sei que estou longe de alcançar isto, mas não desis-
to 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 satis-
fazer-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 PATRIMÔNIO?

Apae promove “Roda de Conversa” 
nesta sexta-feira em Tenente Portela

Desde a terça-feira (21) 
iniciou a Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência Inte-
lectual e Múltipla. O objetivo 
da Semana Nacional é abrir de-
bates e colocar a sociedade em 
reflexão no dever da igualdade 
para inclusão. Em Tenente Por-
tela as atividades seguem até 31 
de agosto com ações voltadas a 
comunidade de alunos, pais e 
professores. 

Com base no tema: “Família 
e pessoa com deficiência, pro-
tagonistas na implementação 
das políticas públicas” a Se-
mana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múlti-
pla 2018 vem para reafirmar no 
contexto desse Movimento, a 
importância da participação da 

família, em todos os processos 
de vida se seus filhos seja edu-
cacional, de desenvolvimento, 
de habilitação e reabilitação, e 
demais projetos como na gestão 
das Apaes. 

A presidente da entidade 
Nelma Salamoni Sinhori, disse 
que na programação deste ano, 
a Apae de Tenente Portela reali-
zou atividades recreativas com 
as famílias dos alunos, ação 
está denominada “Dia da Famí-
lia na Escola”, encontros de es-
colas em Frederico Westphalen 
e Seberi. Ela destaca que essa 
semana vem para reafirmar no a 
importância da participação da 
família, em todos os processos 
de vida se seus filhos seja edu-
cacional, de desenvolvimento, 
de habilitação e reabilitação, 

e demais projetos como na 
gestão das Apaes.

O ponto auge da organiza-
ção será a “Roda de Conversa 
– Aprendizagem e Desenvol-
vimento Neuropsicossocial” 
a ser realizada no próximo 
dia 31, no Clube Recreativo 
Comercial, que contará com 
a palestra de psiquiatra Dr. 
Bruno Guidolin, da neurope-
diatra, Dra. Raquel K. Binko-
wski e a psicóloga Dra. Dóris 
R. Furini. Estarão presentes 
no evento os professores da 
rede municipal e estadual 
de ensino básico de Tenente 
Portela. Nelma salienta que 
para participar da capacita-
ção uma taxa de R$15,00 

será cobrada para a população 
em geral. Os docentes que irão 
participar terão isenção do pa-
gamento do curso.  As palestras 
iniciam as 13h30min e seguem 
até 17h. 

Sobre as novidades de 2018, 
a presidente relatou a nossa re-
portagem que neste ano a comu-
nidade escolar foi surpreendida 
com o projeto aprovado pelo 
Banco do Brasil para a cons-
trução de uma piscina térmica 
nas dependências da escola. 
Após classificado, o documento 
segue em tramitação e aguarda 
aprovação do convenio. Outra 
inovação são as participações 
dos alunos em eventos como no 
Festival em Jaboticaba que será 
realizado nos próximos meses.

Por Raiana Silva

Coronel Bicaco promoverá o 2º 
Seminário Regional de Educação Fiscal

Estão abertas as inscrições 
para o 2º Seminário Regional 
de Educação Fiscal promovido 
pelo Poder Executivo de Coro-
nel Bicaco e Grupo de Educa-
ção Fiscal Municipal (GEFM). 
O evento acontecerá na sede do 
CTG Tropeiros do Campo San-
to, no dia 27 de setembro.

Para repetir o sucesso al-
cançado na primeira edição, os 
organizadores estão elaborando 
uma programação inovadora 
que começará com a recep-
ção aos inscritos no seminá-
rio e um café colonial a base 
de alimentos produzidos por 
agroindústrias locais. O evento 
é direcionado para servidores 
municipais, alunos, professores 
e entidades assistenciais, entre 
outros. Vale lembrar que os 
municípios cadastrados no Pro-
grama de Integração Tributária 
(PIT) poderão enviar até três 
participantes para o seminário.

PROGRAMAÇÃO
- 08h30min: Credenciamento e coffee break;
- 09h00min: Abertura do Seminário;
- 09h30min: Boas Práticas (escolas estaduais, municipais e Hospi-
tal Santo Antônio de Pádua)
- 10h00min: Início das atividades com apresentação da educação 
fiscal com auditores estaduais e representante do Ministério Pú-
blico;
- 13h30min: Nota Fiscal Gaúcha;
- 15h00min: Programa Nota Fiscal Gaúcha / entidades;
- 15h30min: Sorteio da Nota Fiscal Gaúcha;
- 16h00min: Encerramento do Seminário;

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018. OBJETO: Aquisição de 
Veículo Novo. JULGAMENTO: 06/09/2018 às 08h:30min. PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 28/2018. OBJETO: Aquisição de Com-
bustíveis. JULGAMENTO: 06/09/2018 às 13h:30min. LOCAL: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. INFORMA-
ÇÕES: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.
vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. 
Vista Gaúcha, RS, 24/08/2018

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

REGIÃO
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Prefeito pede apoio à Frente Parlamentar da Suinocultura 
para que Unidadeda JBS volte a funcionar

Em agenda na Capital do 
Estado, na última terça-feira, 
dia 21, o prefeito Municipal, 
José Carlos Amaral, esteve mo-
bilizado para solicitar pedido de 
apoio na resolução do impasse 
originado de vistoria do Minis-
tério do Trabalho à Unidade de 
Abate de Suínos da JBS no Mu-
nicípio de Três Passos.

Na ocasião, entregou o Ofí-
cio nº144/2018 à Frente Parla-
mentar de Apoio à Suinocultu-
ra da Assembleia Legislativa, 
onde explica que o fato tem 
ocasionado preocupação entre 
os diversos setores da comuni-
dade, uma vez que os funcioná-
rios foram dispensados de suas 
atividades e o abate de suínos 
foi totalmente paralisado.

O prefeito argumentou sobre 
a importância da Unidade da 
JBS para Três Passos, já que é 
a maior empregadora com 880 
funcionários, além de ser para 
região uma referência do setor, 
principalmente da suinocultura.

Diariamente a JBS abate 

2.450 suínos, resultando em 
80 toneladas de presunto e 220 
toneladas de carne dia; sendo 
que o Valor Adicionado Fiscal 
gerado pela empresa nestes pri-
meiros 6 meses de 2018, cor-
responde a 38,41% do Valor 
Adicionado Fiscal do Municí-
pio.

“Reconhecemos e valoriza-
mos a JBS, que é importante 
não apenas para Três Passos, 
mas para toda a nossa região, 
contribuindo na geração de 
emprego e renda, produção, 
fortalecimento da economia 
e arrecadação do Município, 
entre outros inúmeros fatores 
positivos”, pontuou o prefeito 
durante a reunião com a Frente 
Parlamentar.

A JBS de Três Passos emi-
tiu uma nota na terça-feira (21) 
confirmando que as atividades 
nas áreas de produção, que en-

NOTA DA
 EMPRESA

globa abate, desossa, presunto 
e expedição, permanecem sus-
pensas e sem previsão de reiní-
cio.

A paralisação das ativida-
des foi determinada pelo mi-
nistério do Trabalho na última 
sexta-feira (17), após uma ins-
peção constatar que havia risco 
a saúde dos funcionamentos. O 
laudo técnico apontou ‘condi-
ção de risco grave e iminente 
à saúde e à integridade física 
dos trabalhadores’ em áreas que 
correspondem a movimentação 
de carga, embalagem, abate e 
sala de lavagem, entre outras.

No comunicado divulga-
do ontem, ainda consta que o 
fornecimento de ração e assis-
tência técnica aos produtores 
integrados transcorre de forma 
normal.

A unidade da JBS em Três 
Passos possui cerca de 880 em-
pregados. Sobre a interdição, 
cabe recurso a Superintendên-
cia Regional do Trabalho do 
Rio Grande do Sul.
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Boa expectativa. É assim 
que pode ser descrito a cul-
tura do trigo no atual estágio 
de produção. O clima que até 
aqui tem favorecido a planta 
e a recuperação dos preços no 
mercado interno também tem 
influenciado significativamente 
na elevação deste otimismo do 
produtor.

A entrada da safra brasileira 
de trigo no próximo mês de se-
tembro e da produção argentina 
no final deste ano não devem 
ser suficientes para reduzir as 
cotações em curto prazo, esti-
ma o presidente do Sindicato da 
Indústria do Trigo do Estado de 
São Paulo (Sindustrigo), Chris-
tian Saigh.

Ainda que a Argentina ca-
minhe para uma safra recorde, 
a quebra de produção em paí-
ses como a Rússia deve man-
ter o mercado aquecido. “Não 
vejo uma redução de custos 
para os moinhos. Estamos co-
meçando a comprar a safra ar-
gentina com preços maiores, 
porque eles são competitivos 
no mundo inteiro. Não vai ter 
refresco para a indústria brasi-
leira”, disse o dirigente.

Ele explica que as cotações 
internacionais para a próxima 
safra estão maiores porque, 
além da Rússia, outros países 
como a China também regis-
traram declínio da produção 
e devem aumentar a demanda 
pelo cereal.

Na tarde desta quinta-feira 
nossa reportagem conversou 
com o pesquisador da Embrapa 
Trigo, mestre em agronomia, 
Eduardo Caierão, que comen-
tou sobre o desenvolvimento da 
cultura no estado do Rio Gran-
de do Sul.

O especialista comentou 
que o trigo está com melhor de-
senvolvimento na Região No-

roeste e Missões, onde a seme-
adura é feita mais no cedo. Ele 
disse que agora entre 10 e 20% 
das lavouras já encontram-se 
espigado.

O retorno das chuvas deverá 
garantir a retomada da expecta-
tiva de uma boa produtividade 
das lavouras de trigo, já que 
grande parte delas começa a 
atingir, com percentuais mais 
elevados, o estádio reprodutivo 
(floração). De acordo com o In-
formativo Conjuntural divulga-
do pela Emater/RS-Ascar nesta 
quinta-feira (23/08), 12% das 
lavouras de trigo no RS atin-
gem esta fase e apresentam boa 
população de plantas e bom as-
pecto, com boa sanidade vege-
tal. O clima em geral tem sido 
favorável ao bom desenvol-

vimento das lavouras, mesmo 
que tenham ocorrido algumas 
geadas em áreas mais baixas, 
pois foram de fraca intensidade 
e não causaram prejuízos.

Um fato a destacar no trigo 
é a baixa incidência de doenças 
fúngicas na maioria das lavou-
ras, justamente por conta da 
baixa umidade, o que tem leva-
do a uma diminuição na aplica-
ção de agroquímicos. Segue em 
andamento o controle fitossa-
nitário, especialmente a ferru-
gem da folha e do colmo, assim 

Trigo apresenta bom 
desenvolvimento

como o controle da giberela nas 
lavouras em floração.

Eduardo Caierão destaca 
que a o único problema obser-
vado pela Embrapa Trigo neste 
período foi alguns registros de 
mosaicos, isso ocorre quando 
alguns produtores optam por 
sementes mais suscetíveis as 
condições climáticas.

Ele cita uma preocupação 
em relação à safra na região. 
Segundo eles os indicativos 
climáticos apontam para a pró-
xima semana principalmente 
uma queda de temperatura mais 
brusca e o risco de geada. “Uma 
geada neste período pode ser 
muito prejudicial para a cultu-
ra na região noroeste. O trigo 
se beneficia do frio, mas neste 
momento basicamente uma ge-

ada pode ser muito prejudicial.”
Caierão cita que neste mo-

mento ainda é muito difícil 
falar sobre a expectativa de 
qualidade da produção de tri-
go porque a cultura se encon-
tra em um estágio fundamental 
para formação da qualidade. “A 
expectativa é boa sempre, mas 
neste momento há muitos fato-
res que influenciam a qualidade 
do grão, então seria irrespon-
sabilidade de nossa parte fazer 
qualquer ponderação sobre o 
assunto.”

Expectativa de boa produtividade e recuperação de preços podem devolver animo a cultura

A Escola Estadual de Edu-
cação Básica Professora Cléia 
Salete Dalberto vem desenvol-
vendo ações referente ao Pro-
jeto Educação Fiscal  e Nota 
Fiscal Gaúcha lançado pelas 
Secretarias de Finanças e de 
Educação da Municipalidade 
de Tenente Portela, com os alu-
nos do 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental, turnos manhã 

e tarde, participando e reali-
zando os seguintes trabalhos: 
palestras, vídeos, cartazes, de-
bates, com o objetivo de apren-
der a ser cidadão, estimulando 
as pessoas a pedir nota fiscal, 
combatendo a sonegação fiscal. 
Trabalhos estes que estão sob 
a coordenação das professoras 
Débora Togni dos Santos e Mô-
nica Bidin Pozzebon.

Projeto sobre Nota Fiscal 
Gaúcha é desenvolvido na 

escola Cléia

Jovens de Redentora 
 participam de  curso

Alunos que participam da ação

A primeira aula do curso de-
nominado ‘Preparando-se para 
o primeiro emprego’ aconteceu 
na segunda-feira desta semana, 
nas dependências do CRAS Sa-
grada Família.

O prefeito Nilson Paulo 
Costa e a secretária municipal 
de Administração e Finanças, 
Eliane Amaral Costa, prestigia-
ram a aula inaugural e deram as 
boas-vindas aos alunos inscri-
tos e a instrutora do SENAC, 
Viviane Alves da Silva, que mi-
nistrará as atividades do curso.

Conforme o prefeito Nilson 
Paulo Costa, a administração 
municipal busca proporcionar 
aos jovens, uma preparação 
para futuras entrevistas de em-
prego. – Vocês irão fazer esse 
treinamento. Como jovens ci-

dadãos, precisam se preparar 
para o futuro, ter postura ade-
quada e saber como se apresen-
tar para buscar o primeiro tra-
balho – reiterou o mandatário, 
acrescentando que atualmente 
os empregos estão reduzidos e 
cada pessoa deve procurar ser a 
melhor possível na sua área de 
atuação.

A secretária Eliane Amaral 
Costa afirmou que, na vida, 
nada é de graça. – Mais do que 
inspiração, é preciso transpi-
ração. É preciso trabalhar, se 
dedicar, ser perseverante. O 
mundo não é dos bons, é dos 
melhores – salientou a gestora.

As aulas acontecem de se-
gunda a sexta-feira. O curso 
será finalizado no dia 31 de 
agosto.

GERAL

Acesse a edição digital do 
Jornal província

www.clicportela.com.br
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Derrubadas

No dia vinte de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, reuniu-
-se a Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas, sob a Presidência 
do Vereador CRISTIANO CARVALHO. A sessão também contou com a 
presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE 
TUZZIN, ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, MAGNUS AN-
TÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON MÜLLER, INÊS IORA SOLIGO e 
ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa, que 
procedesse a leitura do pedido de Licença do Vereador titular Adelino ma-
chado Vasconcellos, por período determinado, nos dias 16 a 29 de agosto 
de 2018, para tratamento de saúde, bem como a Leitura da Convocação da 
Suplente de Vereadora Inês Iora Soligo, para assumir a cadeira vaga. 

Dando sequência o Presidente Cristiano Carvalho solicitou à Vereadora 
que apresentasse cópias do Diploma, bem como da Declaração de Bens, 
Rendas e Valores, ainda que comparecesse junto a Mesa Diretora, onde 
após leitura do Termo de Posse e Juramento, o Presidente declarou a Su-
plente de Vereadora Inês Iora Soligo empossada. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a ATA Nº 
025/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 06 de agosto de 2018, às 19 
horas, a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias 
xerográficas da ATA Nº 026/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 13 
de agosto de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço os seguintes Ve-
readores: 

Do Vereador Osmar Von Müller: I) Requereu ao Prefeito Municipal de 
Derrubadas, Sr. Alair Cemin, solicitando determinação ao setor competente 
da municipalidade, o envio de cópia do Ofício e da Ata encaminhados pela 
APSAT – Associação de Prestação de Serviços e Assistência Técnica de 
Derrubadas, documentos estes que embasaram a formulação do Projeto de 
Lei nº 028/2018, o qual recebe em doação bens móveis e imóveis desta 
associação. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando infor-
mações quanto a abertura de estrada, segundo requerimento formulado em 
08 de maio de 2017, por este Vereador, estrada esta que liga a Esquina Gaú-
cha/Desimigrados, até a Linha São Sepé, questionando se esta estrada seria 
uma vicinal, ou que a mesma estaria sem efeitos. Justificou o presente pedi-
do, tendo em vista, que em se tratando de estrada sem domínio, ou efeito, o 
referido pedaço de terra pode ser utilizado para plantio, pois dependendo da 
resposta, o proprietário pretende utilizar a área para plantio de eucaliptos. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. 
Alair Cemin, solicitando determinação ao setor competente da municipa-
lidade, providências no sentido de determinar que o Transporte Escolar da 
Rede Municipal de Ensino, busque os alunos das Famílias de Neori, Ibanês 
e Osmar Nascimento e demais, na localidade de Linha São Sepé, neste Mu-
nicípio. Salientou o Vereador proponente tratar-se de um total de 17 alunos, 
os quais precisam atualmente se deslocar caminhando por mais de 1000 
metros, atravessando inclusive o Lajeado Barra Grande, por uma pinguela, 
o que torna-se um risco, especialmente em dias de chuva, uma vez que a 
estrada oferece condições de fazer este transporte. Este Requerimento foi 
aprovado por unanimidade, subscrito pelo Vereador Osmar Von Müller. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para aprecia-
ção dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 016/2018: que Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a conceder auxílio transporte aos estudantes universitários residen-
tes no Município de Derrubadas/RS e dá outras providências. Este Projeto 
de Lei foi baixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2018: que Estabelece normas para licen-
ciamento de Feiras Eventuais ou Itinerantes e dá outras providências. Este 
Projeto de Lei permanece sustado para maiores estudos. 

PROJETO DE LEI Nº 025/2018: que Altera a relação da Estrutura das 
Unidades Orçamentárias da Lei Municipal nº 1247/2017 e dá outras provi-
dências. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 028/2018: que Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a receber móveis e imóveis em doação e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 030/2018: que Autoriza o Município de Derru-
badas a manter o Programa de sorteios de prêmios municipais, utilizando a 
Plataforma do Programa da Nota Fiscal Gaúcha do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprova-
do por unanimidade.  

PROJETO DE LEI Nº 031/2018: que Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a realizar concessão de uso de bens públicos e dá outras providên-
cias. Este Projeto de Lei foi baixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 032/2018: que Altera a Lei Municipal nº 1.052, 
de 17 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder Escritura Pública e dá outras providências. Este Projeto de Lei 
teve seu Regime de Urgência aprovado por unanimidade e em seguida foi o 
mesmo baixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 033/2018: que Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a formalizar convênio de cooperação técnica com a Cooperativa 
Mista Yucumã – COOPERYUCUMÃ e dá outras providências. Este Pro-
jeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por unanimidade e em 
seguida foi o mesmo baixado para as Comissões Permanentes.

Durante a programação do 
9º Acampamento Farroupilha 
de Tenente Portela acontecerá 
também o 4º Grito Farroupilha 
- Festival da Canção Gaúcha.

Organizado pelo CTG Guar-
diões da Fronteira, o festival 
destaca a interpretação da  mú-
sica regional do Rio Grande do 
Sul e pretende dar oportunidade 
e incentivar os intérpretes de di-
versas gerações a dedicarem-se 
à música Rio-grandense.

Para este ano, o evento 
acontecerá em dois dias, sendo 
que na sexta-feira, dia 21 de se-
tembro, será apenas para o pú-
blico estudantil, nas categorias 
mirim e juvenil, abrindo espaço 
para os jovens estudantes dos 

municípios da microrregião, 
como Miraguaí, Derrubadas, 
Vista Gaúcha, Barra do Gua-
rita, além, é claro, de Tenente 
Portela.

No sábado, dia 22, é a vez 
dos intérpretes adultos, com 
espaço para o Amador Muni-
cipal, onde poderão participar 

4º Grito Farroupilha será 
destaque no Acampamento 2018

somente calouros maiores de 
15 anos, residentes no municí-
pio de Tenente Portela, que não 
desenvolvam ou tenham desen-
volvido atividades profissionais 
na área da música ou com ex-
periência de participação em 
festivais regionais. E também 
a categoria Livre Regional, que 
promete trazer grandes intér-
pretes de toda a região.

A premiação este ano para 
todas as categorias gira em tor-
no de R% 8.000,00, as inscri-
ções poderão ser feitas através 
de formulário online disponível 
na página da Invernada Artísti-
ca Os Guardiões no Facebook 
ou nas secretarias das escolas 
dos municípios participantes.

Premiações:
Categoria Livre Regional
1° lugar: R$ 1.500,00 mais troféu
2° lugar: R$ 800,00 mais troféu
3° lugar: R$ 400,00 mais troféu
4° lugar: R$ 300,00 mais troféu
5° lugar: R$ 200,00 mais troféu

Categoria Municipal Amador:
1° lugar: R$ 500,00 mais troféu
2° lugar: R$ 300,00 mais troféu
3° lugar: R$ 100,00 mais troféu

Categoria Escolar Juvenil:
1° lugar: 1 Bicicleta mais troféu
2° lugar: 1 Telefone Celular mais 
troféu
3° lugar: 1 Bombacha mais troféu

Categoria Escolar Mirim:
1° lugar: 1 Bicicleta mais troféu
2° lugar: 1 Telefone Celular mais 
troféu
3° lugar: 1 Bombacha mais troféu

Defesa Civil do Rio Grande 
do Sul emitiu um alerta para 
temporais a partir da madru-

Defesa Civil alerta para chance de temporais 
durante este final de semana

gada desta sexta-feira no Rio 
Grande do Sul. Vendavais com 
rajadas de até 80 km/h devem 

ocorrer entre as 4h sexta até as 
4h de sábado. Apenas a faixa de 
fronteira com o Uruguai até a 
linha imaginária entre os muni-
cí-pios de Itaqui e Rio Grande 
não devem sofrer com tempo-
rais, segundo o comunicado.

A sexta-feira será de chuva 
em todo o Estado, na maior par-
te do dia em volume médio. A 
tarde desta quinta ainda será de 
sol na maior parte das regiões, e 
a chuva deve chegar na madru-
gada de sexta, de acordo com a 
Metsul. São esperados também 
raios e granizo localizados.

Jalm
o Fornari

GERAL
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

   E assim, no dia de setembro de 1947, saíram as ruas, a 
cavalo e pilchados, desfraldando sua bandeira Tricolor Farrapa, 
quando instituições estatais e o próprio Governo Estadual se 
omitiam a colocá-la no mastro ao lado do Pavilhão Brasileiro.

    Este foi o grito. O Departamento de Tradições finca es-
teios. O então estudante do Colégio Júlio de Castilhos, João 
Carlos Paixão Côrtes, reunindo com a diretoria do Grêmio Es-
tudantil, apresenta uma proposta de ação fundamentada nos se-
guintes itens: Realização de bailes gauchescos com concursos 
de danças e trajes; hora da arte; Concurso literário de prosa e 
poesia; publicação de artigos no jornal do “Julinho”; palestras 
culturais por intelectuais gaúchos, Ronda Gaúcha; provas cam-
peiras; concursos de laços e boleadeiras; concurso de fotogra-
fias e desenhos; biblioteca e discoteca.

   Surge o Departamento de Tradições Gaúchas, assim defi-
nido na época, destinava-se a estimular o desenvolvimento, por 
meio de reuniões culturais, sociais e recreativas, da belíssima 
tradição de nossos heróis do passado, incentivando nossa juven-
tude a elevar sempre, e cada vez mais alto, a chama do amor à 
nossa cultura.

    Dos itens programados pelo Departamento de Tradições 
Gaúchas, um mereceu especial atenção à época: a “Ronda 
Gaúcha”, logo popularizada e consagrada pela gauchada como 
“Ronda Crioula”. Assim desenvolveu-se intensa atividade de 7 
a 20 de setembro, unindo a festividade da Independência do 
Brasil ao dia do início das comemorações alusivas a Revolução 
Farroupilha.

    A partir de 1947, e por ao longo dos anos, os Centros 
de Tradições Gaúchas que foram surgindo, organizavam suas 
Rondas Crioulas, porém de uma forma desordenada e com uma 
duração de 13 dias.

    O Rio Grande do Sul estava em grandes preparativos para 
a Semana da Pátria, de 1947, coordenada pela Liga de Defesa 
Nacional. Seriam prestadas homenagens póstumas aos soldados 
brasileiros que perderam a vida lutando na Itália, durante a 2ª 
Guerra Mundial que acabara em 1945. O Departamento de Tra-
dições Gaúchas do “Julinho” queria associar-se às homenagens 
aos “pracinhas”.

    Paixão Côrtes, que dirigia este departamento, visitou o 
Major do Exército Darcy Vignoli, Presidente da Liga de De-
fesa, no Rio Grande do Sul e disse-lhe, de viva-voz, do dese-
jo de retirar, no final do dia 7 de setembro, uma centelha do 
fogo simbólico que vinha de Pistóia, do cemitério dos soldados 
brasileiros na Itália, para transportá-la até o Colégio Júlio de 
Castilhos, onde iria iluminar um candeeiro típico, a representar 
um altar cívico, dentro das comemorações da 1ª Ronda Crioula 
deste educandário.

    Acertada a concordância por parte da Liga, seu secretário, 
Dr. Fortunato Pimentel, solicita aos Departamento de Tradições 
do Julinho, um piquete de gaúchos para montar guarda à urna 
com os restos mortais do General David Canabarro, que seria 
trasladado de Livramento para Porto Alegre. Assim, depois de 
muitas peripécias, reuniram-se 8 gaúchos bem pilchados, ar-
reios autênticos e pingos-de-lei (cavalos cedidos pelo Regimen-
to de Osório), e a 5 de setembro de 1947, estava formado o 
Piquete da Tradição, que tornou parte nas referidas solenidades, 
numa cavalgada cívica pelas ruas da Capital do Estado.

   Governador do Estado, autoridades militares, mundo di-
plomático, Assembleia do Estado, escolas, desportistas, Bri-
gada Militar, Guarda Civil e o povo em geral, prestigiaram as 
homenagens ao velho cabo de guerra farroupilha. O Piquete da 
Tradição acompanhou os despojos de David Canabarro até sua 
última morada: 0 Panteon Rio-Grandense. Miss

     Nasce a Chama Crioula....
         Continua na próxima edição.

CHAMA CRIOULA: UM 
MARCO NA HISTÓRIA DO 
TRADICIONALISMO - 1ª 
RONDA CRIOULA. (Parte II)

Vista Gaúcha intensificará o combate ao 
mosquito Aedes aegypti em setembro

Durante o mês de setembro, 
os agentes de endemias de Vis-
ta Gaúcha irão vistoriar e cole-
tar materiais (larvas e pupas de 
mosquitos) de 240 imóveis situ-
ados no perímetro urbano, entre 
residências e terrenos baldios. 
O trabalho faz parte do Levan-
tamento do Índice Rápido de 
Infestação por Aedes aegypti 
(LIRAa), que é uma metodo-
logia adotada pelas prefeituras 
para obter uma base a respeito 
da infestação provocada por 
mosquitos.

De acordo com os agentes 
de endemias, as vistorias ocor-
rerão de forma aleatória, usan-
do o método de inspecionar um 
a cada três imóveis, o que cul-
mina em resultados com maior 
veracidade. A quantidade de 
casas e terrenos baldios que se-
rão vistoriados foram definidos 
a partir das recomendações do 
LIRAa, que determina que 33% 
dos imóveis urbanos devem 
receber a visita dos agentes de 
endemias.

No levantamento anterior, 
não foram inspecionados os 

imóveis cujos os proprietários 
não se encontravam no local. 
Em virtude destas situações de 
impedimento do trabalho pre-
ventivo, a secretaria estadual 
da Saúde (SES/RS) editou a 
Portaria nº 120/2016, que em 
seu artigo 5º tem a seguinte re-
dação: ‘Nos casos em que hou-
ver a necessidade de ingresso 
forçado em imóveis públicos 
e particulares por motivo de 
abandono ou ausência de pes-
soa que possa permitir o acesso, 

o agente público deverá seguir 
os procedimentos estabeleci-
dos na Portaria, sem prejuízo 
da observância e da aplicação 
dos demais procedimentos téc-
nicos estabelecidos nas normas 
vigentes. § 1º Sempre que se 
mostrar necessário, o agente 
público competente poderá re-
querer o auxílio à autoridade 
policial. § 2º Em imóveis par-
ticulares, o ingresso forçado de 
que trata este artigo não abran-
ge o interior das casas’.

Vista Gaúcha  fará um trabalho melhor de fiscalização

Governo destinará recursos do FGTS para 
santas casas e hospitais filantrópicos

As santas casas e hospitais 
filantrópicos vão contar com 
nova proposta de linha de crédi-
to que destina 5% dos recursos 
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). A medi-
da anunciada pelo presidente da 
República, Michel Temer, deve 
fortalecer o setor e permitir a 
melhoria dos serviços presta-
dos à população. As entidades 
beneficentes sem fins lucrativos 
desempenham papel relevante 
e fundamental na história de 
construção do SUS e do setor 
privado de saúde no país.

– Poder prestigiar as santas 
casas e hospitais filantrópicos é 
a mais importante transforma-
ção do meu governo. Todos sa-
bem que essas instituições que 
respondem por mais de 50% 
dos atendimentos no Sistema 
Único de Saúde são aliadas in-
dispensáveis para a saúde pú-
blica do país – destacou o presi-
dente Michel Temer.

O que determinará o valor 
concedido para as operações de 
crédito destinadas as entidades 
filantrópicas e sem fins lucrati-
vos será o volume de recursos 
estabelecido pelo Conselho 
Curador do FGTS.

– Neste ano, os recursos do 

FGTS somam R$ 83 bilhões 
para todas as modalidades. O 
percentual que será destinado 
para as santas casas e hospitais 
filantrópicos será de 5%, ou 
seja, em média, R$ 4 bilhões 
anuais – disse o ministro da 
Saúde, Giberto Occhi.

Atualmente, o Brasil con-
ta com três mil serviços filan-
trópicos que prestam atendi-
mento para o Sistema Único 
de Saúde (SUS), entre policlí-
nicas, clínicas especializadas 
e laboratórios. Destes, 1.627 
compõem a rede hospitalar do 
SUS, sendo responsáveis por 
11,5% dos atendimentos ambu-
latoriais (2,4 bilhões) e 41,4% 
das internações hospitalares 
(11,6 milhões) no SUS. Com 
isso, representam 53% do to-
tal de atendimentos realizados 

no SUS. E em 968 municípios 
a assistência hospitalar é reali-
zada exclusivamente por essas 
unidades.

Em 2017, o ministério da 
Saúde destinou para as santas 
casas e hospitais filantrópicos 
R$ 22 bilhões para o custeio de 
serviços ambulatoriais e de mé-
dia e alta complexidade como 
internações de cardiologia, 
transplantes, quimioterapia e 
cirurgias oncológicas.

Já possuem Certificado de 
Entidade Beneficente de Assis-
tência Social na Área de Saúde 
(CEBAS), 1.354 entidades, e, 
com isso, recebem o benefício 
de isenção fiscal, menor buro-
cracia em convênios, emendas 
parlamentares, expansão da 
infraestrutura e aquisição de 
equipamentos.

Instituições como o Santo Antônio serão beneficiadas
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Em 12 dias Redentora atingiu 86,4% 
em Campanha de Vacinação

Amuceleiro discute biorrefinaria e 
E-Social durante assembleia

Famurs busca linha de crédito para 
muncicípios encerrarem o ano

Começam obras de recuperação em 
trecho da RS-155 

Escola desenvolve projeto sobre o 
meio ambiente em Tenente Portela

Três Passos se rearticula para
reabrir unidade da JBS

E MUITO MAIS

EM SOCIEDADE
A coluna 

social que 
mostra os 

últimos even-
tos de Tenen-

te Portela
Por Mari 

Carla Brunet

A Associação Comercial e 
Industrial de Tenente Portela re-
alizou neste último dia 21, ter-
ça-feira, na sede da AABB um 
jantar de ideias que contou com 
a presença de diversos associa-
dos e empresários de Tenente 
Portela. 

A palestra do Jantar de Ideias 
foi proferida pela diretora do 
Senac – Três Passos, Cristiane 
Perosa, que falou sobre o desen-
volvimento de líderes empresa-
riais. Ela comentou sobre o de-
senvolvimento do dom natural 
de liderança, da importância da 
organização do líder de negó-
cios e a necessidade de se tomar 
atitudes para obter os melhores 
resultados.

Após a palestra foi apresen-
tada para os presentes a nova 
diretoria da entidade que conta 

ACI de Tenente Portela 
realiza Jantar de Ideias

com Tiago Sganderla como pre-
sidente, Willian Schneider como 
vice presidente, André Castro 
dos Santos como tesoureiro, 
Tiago Gisti como vice tesou-
reiro, Jefferson Megier como 
secretário, Simone Pozzebon 
como vice secretária, e Fabia-
no Freese, José Almir de Carli, 
José Inacio Hanauer, Julierme 
Godoi, Paulo Sérgio Schneider 
e Victor Bresolin como conse-
lheiros fiscais.

Em seguida a nova direto-
ria se alternando entre os seus 
membros apresentou alguns 
programas que estão sendo im-
plantados pela entidade. Eles 
reforçaram os trabalhos que são 
disponibilizados pela Associa-
ção, como secretariado, consul-
ta e ajudas em pendências buro-
cráticas, além de anunciar que 

buscarão integrar associados 
para que estes possam usufruir 
os serviços uns dos outros de 
maneira mais econômica. 

A diretoria informou tam-
bém que a sala da instituição 
com equipamento de sonoriza-
ção e de vídeo está à disposição 
dos associados para possíveis 
realizações de reuniões de ne-
gócios ou semelhantes.

A entidade também infor-
mou que deve lançar em breve 
um programa incentivando os 
associados a negativarem os 
clientes que por ventura estejam 
inadimplentes e disse que estu-
da a possibilidade de reduzir as 
taxas para o serviço para incen-
tivar os comerciantes a adota-
rem esse tipo de procedimento.

Logo após foi servido jantar 
entre os participantes.


