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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 OPINIÃO

Nossa lei penal, nosso processo penal, 
nossos tribunais são zonas de litígio. Quase 
nada está pacificado fora da letargia das gavetas e dos arquivos. 
Nas cortes, as posições divergem segundo el color del cristal con 
que sus miembros miran. No STF, há a turma do assim, e a turma 
do assado. Um ministro manda soltar e o outro manda prender. 
Não se entendem entre si, mas esperam ser compreendidos. Inte-
gram um poder político, fazem política sem voto, curtem a cele-
bridade, mas querem ser tratados como se fossem exclusivamente 
poder jurídico imune às adversidades de relacionamento social e 
às críticas inerentes à vida pública. Topar com um cidadão é um 
desconforto que os faz enrubescer. Vergonha do STF!

 Nesta quinta-feira (17/10), os senhores ministros retomam o 
trôpego caminho por onde têm elucubrado e andado nesta apa-
rentemente indeterminável questão: quando deve ser preso o réu 
condenado em 2º grau de jurisdição, sobre cuja culpa não incide 
mais a presunção de inocência? Retornar ao criminoso patrocínio 
da eterna impunidade e da prescrição, ou manter vigente a inter-
pretação que interrompeu a atividade criminosa nos negócios com 
o Estado brasileiro? É preciso, afirmam, pacificar essa questão.

 Pois “pacificar” é uma boa palavra. Se tudo andar como pre-
tendem os ministros, essa “pacificação” vai soltar algo entre qua-
tro mil e 84 mil criminosos. Eles retornarão a seus negócios, às 
nossas ruas, estradas, parques. Somar-se-ão a outras centenas de 
milhares de inimigos da sociedade, à qual declararam uma guerra 
de conquista e formação de servidão. Ocupam território no meio 
urbano e rural; tomam o patrimônio e a vida de tantos; atacam nos-
sas mulheres, nossas crianças e, em grande número, se constituem 
como estado paralelo dentro do Estado, a exigir integral submissão 
às suas determinações. Se não fui inteiramente entendido, esclare-
ço: há uma parcela dessa bandidagem agindo com representativi-
dade e vigor nas nossas instituições.

É essa a “pacificação”, sinônimo dolorido da nossa submissão, 
que muito provavelmente receberá notável reforço logístico da 
maioria do lamentável, desastrado e escandaloso Supremo Tribu-
nal Federal brasileiro. O simples emprego da palavra “pacificar” é 
uma afronta e uma evidência suplementar da relação doentiamente 
alienada que o Poder mantém com a sociedade. A Corte vive num 
universo paralelo onde o brasileiro não conta, onde a realidade 
nacional é informação desconhecida. Nesse universo, a dubiedade 
dos tratados de Direito e dos precedentes contraditórios fazem o 
pretensioso cotidiano para que o próprio querer se imponha. Have-
rá muito mais bandido nas nossas ruas, a guerra contra a população 
recrudescerá, mas o STF “pacificou”. Ufa! Cairá a noite sobre um 
Brasil mais triste, mais desesperançado, mais perigoso, mais rou-
bado, mas violento.

A grande celebração do crime, que fez do STF santuário de 
suas devoções, atravessará a noite. Metralhadoras, em festa, ma-
traquearão balas perdidas arrepiando os morros. Abstêmios na pri-
são, grandes corruptos reabrirão suas garrafas de uísque. Farão o 
mesmo aquelas figuras conhecidas que exalam os maus odores da 
ira quando um endinheirado é preso.

Como obra de suas mãos, o Brasil se terá tornado um país pior 
para se viver. A vontade e a dignidade nacional sangrarão no pe-
lourinho! Mas quem se importa com isso no STF? Lisboa, onde 
eles passam mais tempo, e a civilização ficam logo ali.

A NAÇÃO NO PELOURINHO 
JUDICIÁRIO

Imaginem a cena: um professor que repete, repete, repete, sempre 
da mesma forma, um mesmo conteúdo, em diversas classes, imaginan-

do ter feito a parte que lhe cabe como docente. E um aluno que, por sua vez, lhe diz; “eu não entendi”. Ve-
jam que, o eu não entendi, não necessariamente tem alguma relação com o eu não ouvi (o que foi inúmeras 
vezes dito). O professor, com boa vontade, repete novamente o mesmo conteúdo e, exausto, busca justificar 
o “eu não entendi”, sob alguns prismas:

Só pode ser uma afronta desse menino - trata-se de um problema de comportamento para ser resolvido 
pelas autoridades escolares (orientação, supervisão, direção), esperando as devidas providências discipli-
nares.

Esse menino precisa de tratamento - aceitando que se trata de um déficit cognitivo, provavelmente pro-
veniente de um mau trabalho nas séries anteriores - e encaminha para profissionais extra-escolares (psicó-
logos, psicopedagogos, médicos,...).

Esse menino precisa de ajuda - entendendo a situação como um problema de ajustamento e que cabe 
uma investigação familiar para compreender a sua incapacidade para aprender algo tão bem explicado.

Ou ainda, pode esperar até o final do ano para dar um veredicto, dizendo que “será melhor para ele repe-
tir novamente a série” e, quem sabe, “;procurar uma outra escola em que ele se adapte melhor”.

Essa história foi descrita pelo prof. Júlio Groppa Aquino e, sem dúvida, é muito familiar para todos os 
que trabalham em um ambiente escolar. Afinal, seja qual for o seu desfecho, há uma sensação de um dever 
cumprido. E a pergunta que fica é: que parte cabe ao professor nesse contexto? Se o aluno aprende, é porque 
o professor ensina. Se não aprende, é porque apresenta algum tipo de problema?

Quando afirmamos que o ofício docente é uma arte capaz de reunir várias ciências, envolve a necessida-
de premente de conhecer a fundo como o aluno aprende e, portanto, quais as formas de intervenção peda-
gógica que devem ser articuladas. Há professores que se vêem como apresentadores de conteúdo, quase um 
telejornal presencial, esquecendo-se que existe uma diferença abissal entre a função da mídia e a da escola. 
A mídia trabalha com a difusão da informação e entretenimento, enquanto a escola desenvolve um trabalho 
intenso e complexo com o conhecimento, porém, não menos prazeroso.

O professor não é um difusor de informações, nem um animador de platéia, da mesma forma que o aluno 
não é um espectador ouvinte, nem um consumidor de notícias. Despertar o desejo por conhecer mais e me-
lhor o mundo que nos cerca é o foco do trabalho docente, nosso maior valor. Quando o conhecimento não 
é compreendido como um valor, corremos o risco de produzir consumidores de informações esvaziadas de 
contexto e de pertinência. Logo, se essa informação não ampliar, aperfeiçoando aquilo que já conhecemos, 
nos fazendo melhores, faltou-lhe a dimensão pedagógica.

Nessa perspectiva, não internalizamos informações da forma como ela se apresenta, mas as ancoramos 
em conhecimentos anteriores e paralelos, de modo a ressignificá-las, de maneira única e intransferível. An-
corar é encontrar o fio da meada para tecer, num processo interno e pessoal, as tramas do que pretendemos 
conhecer - e é por meio do conjunto do que conhecemos que o mundo nos é mais inteligível. Esse processo 
evidencia-se na construção etimológica da palavra complexidade, que encontra a sua origem em complexus, 
ou seja, aquilo que é tecido junto. Por esse motivo é que entendemos que a complexidade do trabalho do 
professor está nas possibilidades de ampliação, em cada aluno, nas formas de ver e produzir o mundo e não 
na imposição da sua lógica exposta por meio de um diálogo de surdos.

Diálogo de Surdos
 Acedriana Vicente Vogel

Acedriana Vicente Vogel é diretora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino.

A prisão em segunda instância
Acabar com a prisão após a condenação em segunda instância é um 

retrocesso para o país. Antes de você argumentar em contrário, por ter 
simpatia pelo ex-presidente Lula que poderá ser beneficiado, é impor-
tante que você compreenda que essa decisão vai na contramão de uma 
sociedade mais justa. A justiça precisa ser para todos.

Qualquer pessoa comum, e sem dinheiro para pagar ex-ministros 
da corte ou do governo como advogados, jamais conseguirá levar um 

processo até a terceira instância. Chegar ao Supremo então... Mesmo que a demanda de um cidadão 
seja absolutamente importante, se ele for um homem comum, ela não chegará no STF e se chegar, de-
verá ficar engavetada por anos a fio, como o caso do senhor que esperava uma decisão da corte para se 
aposentar e morreu sem que ela tenha sido tomada. Essa é a realidade.

A verdade é que a decisão de que a prisão poderá ser determinada somente após o trânsito em julga-
do vai beneficiar apenas uma parcela da sociedade. O homem comum, sem recursos para ir até as altas 
cortes do país, seguirá a mercê.

A mesma corte, formada praticamente por esses mesmos ministros, já decidiu em outras duas opor-
tunidades sobre este assunto. Os guardiões da Constituição a interpretam conforme a conveniência que 
lhe é posta na mesa e o réu que está na linha de fogo. Na semana os interesses garantistas tendem a se 
sobressair sobre os interesses do povo.

O Brasil ainda precisa de muita coisa para ser um país sério.
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Melhore o humor

No facebook... 

Em um orgão oficial de divul-
gação, o município de Portela 
anunciou nesta semana a possibili-
dade retomada das obras da cheche 
do Bairro Fries. A creche que hav-
ia sido licitada e deveria ser con-
struída ainda na administração do 
ex-prefeito Élido Balestrin, jamais 
saiu do chão. Os motivos alegados 
na época foram os de que a em-
presa que havia vencido a licitação 
abandonou a obra sem sequer ter 
iniciado efetivamente a construção. O terreno ficou demarcado com uma placa que 
depois de virar piada foi retirada do local. A informação é que, por ser uma obra que 
“iniciou” e havia sido licitada, poderá sofrer um novo processo licitatório que per-
mitira enfim a construção do espaço a ser destinado às crianças. Em 2018 o  Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ligado ao Ministério da Edu-
cação, cancelou o convênio com grande parte das 212 creches anunciadas pelo gov-
erno Federal em 2012. A comunidade aguarda informações objetivas.

GENRO ENCONTRA 
CARRO DO SOGRO NO MOTEL:

O CARA chega com sua AMANTE a 
um MOTEL, e lá encontra o CARRO de 
seu SOGRO estacionado.

Indignado com a leviandade do SO-
GRO resolveu aplicar-lhe uma lição.

ROUBA o som de seu CARRO e ain-
da faz alguns riscos na lataria.

No dia seguinte vai visitar o SOGRO, 
que se mostra muito enraivecido.

Então, ele pergunta:
- Está triste, SOGRO??? Aconte-

ceu alguma coisa??? Porque está tão 
PUTO???

Ao que o SOGRO esclarece:
- Como não vou estar PUTO?!?!?! 

Emprestei meu CARRO para a descui-
dada da sua MULHER ir à IGREJA, 
roubaram-lhe o RÁDIO e ainda riscaram 
a lataria!!!

Joãozinho pergunta para o pai:
— Pai você é o Diabo?
— Claro que não! Por que você está 

me perguntando isso?
— Porque quando você sai, minha 

mãe grita para o vizinho assim: “Pode 
vir que o Chifrudo já foi!

Mulher pergunta pro marido:
– Meu bem, que você faria se sou-

besse que o mundo ia acabar daqui a dez 
minutos?

– Eu faria amor com você, querida!

– E nos outros nove minutos e meio?

***As redes sociais tão virando cada vez 
mais espaço de recados.
***Aqui em Portela tem mulher mandando 
msgs para a concorrente ficar longe do se 
marido...
***Tem ex-companheira pedindo que al-
guém empregue para o pai de seus filhos 
para assim poder cobrar a pensão devida...
***Tem aqueles que usam da rede para or-
ganizar o “mundo LGBT” local...
***Fazia tempo que as reuniões e os con-
chavos políticos não ocorriam com tanta 
antecedência das eleições por aqui.
***Vizinhos de uma liderança política es-
tão surpresos com a intensidade de encon-
tros na casa do mesmo.
***Jantas e churrascos que chamam a aten-
ção por receber gente que no passado foi 
adversário...
***Mas, mesmo assim, tudo indica que ha-
verá a histórica polarização....

***A “Mais que Tri” promete surpresas no 
guia do ônibus de 2019. Além das informa-
ções tradicionais serão incluídas estórias 
pocas...
***Portelense que cursa jornalismo em 
POA tem pauta sobre o “Safrassauro” clas-
sificada em concurso da ZH. Parabéns...
***Reaquecimento do esporte local des-
perta também os nossos “Pedros Carneiros 
Pereira” adormecidos....
***Por aqui, jogo ilegal na mira policial...
***Três atrações em obras de controle de 
trânsito urbano. A faixa de segurança exclu-
siva da Cresol, que esquece os cristãos e o 
quebra mola transversal da Tupiniquins e é 
claro as faixas grenal da Sta. Rosa...
***Anúncio de retomada de obra de um 
creche vira piada nas redes sociais.
***É difícil os internautas não entenderem 
que a articulação, assim como outras, visa 
apenas as eleições.

Não pagam a conta
Cinquenta e quatro municípios gaúchos 
não conseguem gerar receitas próprias nem 
sequer para pagar as despesas das suas Câ-
maras de Vereadores. As despesas com edis 

são cobertas com recursos 
vindos da União e do Esta-
do. Este número é de 10% 
das cidades gaúchas. No 
nosso entorno estão Barra 

do Guarita, Braga, Boa Vista das Missões, 
Bom Progresso, Cristal do Sul, Dois Irmãos 
das Missões, Inhacorá, Lajeado do Bugre, 
São Pedro das Missões, São Valério do Sul 
e Vista Alegre.

Dobraram em 30 anos
Até dezembro de 1987, o Rio Grande do 
Sul tinha 273 municípios. De 1988 até 
2001, foram criados 224, segundo dados da 
extinta Fundação de Economia e Estatística 
(FEE).

Dona Corina
Nesta semana destacamos a figura singular 
da Dona Corina. Ela além de fundar o hos-
pital de Redentora fez pessoalmente quase 
5 mil partos na região. Algumas pessoas 
famosas na região, como o braguense Car-
los Simon, árbitro da Fifa. Nossa matéria 
destaca as palavras escritas por ela, como 
gostaria de ser lembrada.

Sob suspeita
Após ocorrerem denúncias de possíveis 
irregularidades, o Comdica de Redentora 
suspendeu a publicação dos resultados da 
eleição para o Conselho Tutelar do muni-
cípio. A suspensão atendeu uma recomen-
dação do Ministério Público a partir de um 
inquérito aberto.

Disputa acirrada
Se não houver outros interesses, merece 
aplauso a paixão e o empenho que alguns 
cidadãos demonstraram na região durante 
a eleição do Conselho Tutelar. Se for pura 
dedicação, sem dúvidas estamos diante de 
uma nova geração disposta a tudo para de-
fender Estatuto da Criança e do Adolescen-
te.

Creche terá obras reiniciadas?

Armas na Terra Indígena do Guarita
Nesta quinta-feira os ânimos estiveram exaltados na Terra Indígena do Guarita. 

Pela manhã uma casa foi, supostamente, incendiada criminalmente. A tarde tiros for-
ma disparados em Três Soitas, nas margens da ERS-330. Motoristas relataram pelas 
redes sociais. A ação da Brigada Militar foi rápida e apreendeu armas no local. O 7º 
BPM reforçou o policiamento na região temendo novos problemas.
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Comitiva de Derrubadas tenta a 
liberação de recursos financeiros

Entre os dias 07 e 10 deste mês, o 
grupo formado pelo prefeito Alair Ce-
min e os vereadores, Aldori Biguelini, 
Cristiano Carvalho e Dejair Giacomini, 
estiveram em Brasília com o objetivo de 
captar recursos financeiros, bem como, 
agilizar a liberação de verbas e emendas 
parlamentares para Derrubadas.

Durante a estadia na Capital Federal, 
a comitiva de lideranças municipais vi-
sitou ministérios e participou de audiên-

cias nos gabinetes dos deputados fede-
rais que formam a bancada gaúcha.

– Essa viagem foi muito importan-
te para reforçar os pedidos cadastrados 
junto aos ministérios, pois através des-
sas audiências diretamente com os mi-
nistros e deputados foi possível explicar 
com maior clareza as necessidades e a 
importância desses recursos para a mu-
nicipalidade – destacou o prefeito Alair 
Cemin.

Prefeito e vereadores visitaram ministérios e  deputados federais da bancada gaúcha

A
scom

/D
errubadas

Redentora: Agentes de saúde 
vistoriam prédios públicos

A Administração Municipal de Re-
dentora, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, continua o trabalho de comba-
te ao mosquito Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue. Os Agentes Comunitá-
rios de Saúde e de Combate à Endemias 
realizaram uma vistoria nos prédios pú-
blicos do Município, ontem, dia 14 de 
outubro. Eles procuraram por larvas do 
mosquito e orientaram os funcionários 
públicos a eliminar criadouros com fo-
cos do mosquito.

Segundo a secretária Municipal de 
Saúde, Carla Miranda, a Administração 
Municipal está realizando atividades de 
orientação e conscientização da popula-
ção para que elimine os criadouros com 
focos do mosquito, prevenindo, assim, a 
infestação.

Os Agentes de Saúde orientam os 
moradores a fazer a limpeza nos pátios. 
Todos os objetos que não estão mais 
sendo utilizados devem ser descartados, 
como baldes velhos, vasilhas e todos os 
recipientes que coletem água da chuva.

A iniciativa busca combater o mosquiro da Dengue
Asco/Redentora
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2019. Pregão Presencial nº 17/2019. Contratado: Me-
dplus Com. Artigos Médicos Ltda. CNPJ nº 01.706.665/0001-88. Objeto: Prorrogação de vigência 
do contrato supracitado por mais 87 (oitenta e sete) dias. Vigência: 05/10/2019 à 31/12/2019. Assi-
natura do Termo Aditivo: 03/10/2019.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2019. Pregão Presencial nº 17/2019. Contratado: L 
A Dalla Porta Júnior. CNPJ nº 11.145.401/0001-56. Objeto: Prorrogação de vigência do contrato su-
pracitado por mais 87 (oitenta e sete) dias. Vigência: 05/10/2019 à 31/12/2019. Assinatura do Termo 
Aditivo: 03/10/2019

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2019. Pregão Presencial nº 17/2019. Contratado: 
Sélia Maria Hermanns. CNPJ nº 29.806.057/0001-64. Objeto: Prorrogação de vigência do contrato 
supracitado por mais 87 (oitenta e sete) dias. Vigência: 05/10/2019 à 31/12/2019. Assinatura do Ter-
mo Aditivo: 03/10/2019

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2019. Pregão Presencial nº 17/2019. Contratado: 
Dental Show Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares. CNPJ nº 11.776.334/0001-78. 
Objeto: Prorrogação de vigência do contrato supracitado por mais 87 (oitenta e sete) dias. Vigência: 
05/10/2019 à 31/12/2019. Assinatura do Termo Aditivo: 03/10/2019.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2019. Dispensa de Licitação nº 43/2019. Contratado: 
Serviço Social do Comércio - SESC. CNPJ nº 03.575.238/0001-33. Objeto: Alterado a data da reali-
zação da 1ª Rústica SESC Derrubadas Salto do Yucumã para o dia 20/10/2019. Assinatura do Termo 
Aditivo: 14/10/2019.

Contrato nº 118/2019. Dispensa de Licitação nº 47/2019. Contartado: Roque Goldschmidt Eirelli 
- EPP. CNPJ nº 02.453.377/0001-21. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização 
de viagem. Valor: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Vigência: 14/10/2019 à 30/11/2019 As-
sinatura do Contrato: 14/10/2019.

Dispensa de Licitação nº 47/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização 
de viagem de estudos para alunos do 6º ano da Rede Pública Municipal de Ensino. Fundamento 
Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedor(a): Roque Goldschmidt Eireli. CNPJ 
02.453.377/0001-21. Derrubadas/RS, 14 de outubro de 2019.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação modalidade Pregão Pre-
sencial nº 31/2019. Objeto: Aquisição de Motoniveladora e Pá Carregadeira com Retro Escavadeira, 
novas, conforme Contrato de Financiamento nº 0530880-75 Programa Finisa – Finan. Infra e San. 
Ambiental. Empresa(s) vencedora(s): Distribuidora Meridional de Motores Cummins S/A – CNPJ 
90.627.332/0001-93. Shark Máquinas Para Construção Ltda – CNPJ 06.224.121/0008-70. Derruba-
das/RS, 16 de outubro de 2019.

Derrubadas realiza atividades do 
Outubro Rosa

A Secretaria Municipal de 
Habitação e Assistência Social 
– SMHAS, juntamente com o 
Centro de Referência da Assis-
tência Social – CRAS, em par-
ceria com a Secretaria Munici-
pal de Saúde e Saneamento e 
com a EMATER do Município, 
realizaram no dia 10 de outubro 
de 2019, um evento dedicado às 
mulheres, focado na prevenção 
e cuidado das mesmas, alusivo 
ao Outubro Rosa.

O CRAS foi o espaço es-
colhido para acolher mais de 
cento e trinta mulheres entre 
a cidade e o interior do muni-
cípio, que vieram prestigiar o 
evento. A programação  contou 
com a participação do Coral da 
Liga Feminina de Combate ao 
Câncer de Ijuí/RS, que interpre-
taram canções voltadas a vida, 
objetivando um momento cul-
tural e de reflexão as presentas. 
Também, estavam presentes e 
palestraram as profissionais do 
Hospital Santo Antônio de Te-
nente Portela – RS, a Médica 

Isabella Oliveira e a Enfermeira 
Maridalva Busatta que focaram 
suas falas ao cuidado, a impor-
tância da prevenção e o estímulo 
para que as mulheres busquem 
o atendimento profissional para 
realização de seus acompanha-
mentos e exames periódicos. 
Oportunizando-as com isso, 
a possibilidade de cura, caso 
detectado o câncer de mama, 
evitando maiores sofrimentos, 
já que quanto mais cedo detec-
tado, maiores as chances de ga-

rantir uma 
m e l h o r 
qual idade 
de vida. O 
Coral do 
CRAS, re-
alizou na 
opo r tun i -
dade, uma 
apresenta-
ção com a 
interpreta-
ção de duas 
c a n ç õ e s 

para acolher as presentes e evi-
denciar a importância dos bons 
sentimentos e emoções. As par-
ticipantes, foram convidadas a 
trazerem um 1 kg de alimento 
não perecível e ou material de 
higiene/limpeza, para doação a 
Casa de Apoio que a Liga Fe-
minina de Combate ao Câncer 
de Ijuí/RS mantém volunta-
riamente, realizando ações em 
prol de pacientes e familiares 
que precisam de hospedagem 
durante o tratamento no muni-
cípio de Ijuí/RS.

Grande número de mulheres 
prestigiaram o evento

A iniciativa busca combater o mosquiro da Dengue

Produtores do RS se 
preparam para a 

semeadura da soja

O período indicado pelo 
Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático para o plantio de soja 
no Rio Grande do Sul começou 
em 11 de setembro e prossegue 
até o próximo dia 31 de dezem-
bro. Ainda que, de forma lenta, 
as áreas destinadas à oleagino-
sa já começaram a serem des-
secadas. Esse trabalho deverá 
aumentar a partir da segunda 
quinzena deste mês.

De acordo com o Informa-
tivo Conjuntural da Emater-

-Ascar, na maioria dos municí-
pios gaúchos, os sojicultores já 
iniciaram os preparativos para a 
semeadura da safra 2019/2020, 
adquirindo sementes e insumos, 
além da definição das lavouras.

Os produtores do RS devem 
cultivar 5.906.504 hectares de 
soja, o que representa um au-
mento de 1,93% em relação à 
safra anterior. A produção esti-
mada pela Emater-Ascar é de 
19.746.793 toneladas, o que 
significa uma produtividade de 
3.315 quilos por hectare.

Zoneamento Agrícola de Risco Climático para o plantio de soja no Estado 
prossegue até dia 31 de dezembro

Clic Portela

Para governo Leite, 
servidores que participam 

de atividades sindicais 
devem deixar de ser 

remunerados
Alvo de repúdio entre entidades de classe, a intenção do gover-

no Eduardo Leite de deixar de remunerar servidores que se afastam 
do trabalho para exercer atividades sindicais deve acabar na Justi-
ça. A proposta integra o pacote que prevê mudanças em  117 regras 
do funcionalismo estadual.

No texto do projeto, o governo reconhece que a sindicalização é 
um “direito constitucional e sagrado do servidor”, mas argumenta 
que o contribuinte não pode “ser obrigado a arcar com a remu-
neração do servidor a fim de que este compareça, com prejuízo 
do trabalho, a atividades sindicais”. Segundo o documento, “tais 
momentos devem ser realizados fora do expediente - ou, então, 
compensados mediante banco de horas -, não justificando o afasta-
mento remunerado”.

Hoje, no estatuto dos servidores civis, os afastamentos do ser-
viço em virtude de participação em assembleias e atividades sin-
dicais são considerados de “efetivo exercício” – ou seja, contam 
como trabalho. Pela proposta, esse ponto da lei será revogado. 

A hipótese, na avaliação do presidente da Federação Sindical 
dos Servidores Públicos do Estado (Fessergs), Sérgio Arnoud, é 
“ilegal”. Ele afirma que a entidade recorrerá à Justiça e à Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) se a medida por aprovada.

— Leite quer inviabilizar a atividade sindical. Quer reinar sozi-
nho. Já alertei o governador de que a proposta é enquadrada como 
conduta anti-sindical, porque contraria a convenção 151 da OIT, 
ratificada pelo Brasil. Nós vamos denunciar isso, não só aqui, mas 
também na própria OIT — diz Arnoud.

Gaucha ZH
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Dação de imóveis poderá ser 
usada para quitar dívidas de 

saúde com municípios

O Programa de Dação de Imóveis 
para pagamento de dívidas do Estado 
com os municípios deve começar neste 
ano. Na primeira etapa, quitará dívidas 
não empenhadas na área da saúde que 
somam R$ 480 milhões. “O governador 
colocou como objetivo priorizar a saú-
de, por isso o programa vai contemplar 
primeiro a saúde, mas a ideia é ampliar 
depois para outras áreas”, destacou o se-
cretário de Articulação e Apoio aos Mu-
nicípios, Agostinho Meirelles, na manhã 
desta quinta-feira (17/10), em Porto Ale-
gre, durante a primeira reunião do grupo 
de trabalho (GT) criado para tratar do 
tema.

O segundo encontro do GT, que é 
formado por representantes de quatro 
pastas estaduais e quatro membros da 
Federação das Associações de Muni-
cípios do Rio Grande do Sul (Famurs), 
está previsto para a próxima semana 
com a presença do governador Eduardo 
Leite.

A partir dessa reunião, deve ser defi-
nida a data de envio para a Assembléia 
Legislativa das alterações legislativas 

necessárias para implementar o progra-
ma. Assim que aprovadas, podem ocor-
rer o lançamento, a divulgação e o início 
da operação aos municípios interessa-
dos. “Se o programa tiver sucesso, só 
no ano de 2019 o Rio Grande do Sul en-
caminhará uma solução para dívidas da 
saúde do passado de quase R$ 1 bilhão”, 
reforçou Agostinho.

A reunião deu seguimento ao pro-
tocolo de intenções firmado em julho, 
durante a posse da nova diretoria da Fa-
murs, em Bento Gonçalves. “A Famurs 
tem sido uma parceira não apenas do 
governo, mas do Estado do Rio Grande 
do Sul, e juntos, neste programa, pode-
remos minimizar problemas enfrentados 
pelos municípios gaúchos”, salientou 
Agostinho.

Estiveram presentes no encontro a 
secretária da Saúde, Arita Bergmann, o 
presidente da Famurs, Dudu Freire, o 
prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme 
Pasin, além de integrantes da Casa Civil, 
da Procuradoria-Geral do Estado e das 
secretarias de Articulação e Apoio aos 
Municípios, de Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, da Saúde e da Fazenda.
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GT criado para tratar da dação de imóveis realizou sua primeira reunião
Governo RS

Novo golpe é aplicado pela 
internet na região

Dois casos de golpes aplicados pela 
internet vieram a público nesta semana 
na região. Um jovem de 20 anos de Chia-
petta teve uma moto roubada na cidade 
serrana de Farroupilha.  O caso ocorreu 
no final da tarde desta terça-feira (15), 
em um posto de gasolina, às margens da 
ERS-122. Conforme o boletim de ocor-
rência feito na Polícia Civil, o jovem 
pôs uma motocicleta, sem identificação, 
que era usada para fazer trilhas, à venda 
na internet, por R$ 16 mil. Um homem, 
morador de Farroupilha, se mostrou in-
teressado na motocicleta e os dois com-
binaram que o vendedor levaria a moto 
até Farroupilha.

Devido à distância, o jovem chegou 
à cidade apenas no final da tarde e o su-
posto comprador disse que não poderia 
mais ir até o local combinado, mas que 
mandaria seu sobrinho e que após ele 
visse a motocicleta, faria a transferência 
do dinheiro. Os dois se encontraram em 
um posto de gasolina.

Ele tirou a motocicleta do reboque 
em que estava para que o homem pudes-
se experimentar o veiculo. Nesse mo-
mento o homem subiu na moto e saiu, 
em alta velocidade e na contramão, em 

direção a Caxias do Sul. A Polícia Civil 
agora investiga se há câmeras de moni-
toramento no local que possa ajudar a 
identificar o autor do crime.

O segundo caso envolveu um jovem 
de Miraguaí e é mais antigo e também 
teve a Serra Gaúcha como centro da 
ocorrência. O caso ocorreu na quinta-
-feira, 10, e se tratou de um golpe idên-
tico, mas dessa vez foi registrado em 
Caxias do Sul.

Segundo a vítima o negócio foi feito 
via internet e quando se deslocou até a 
cidade de Caxias do Sul para entregar a 
moto e receber o dinheiro pela venda, o 
meliante antes de efetuar o pagamento 
solicitou para experimentar a motoci-
cleta, nesse momento o homem subiu 
na motocicleta e não retornou mais ao 
local.

Logo após estelionatário entrou em 
contato com a vítima solicitando resgate 
para entregar a motocicleta, mas exigia 
receber primeiro antes de devolver o ve-
ículo.

Em razão de ser um segundo golpe 
em menos de 5 dias na nossa região, 
pede-se atenção as pessoas para que fi-
quem atentas a este tipo de negócio via 
internet.

Os dois golpes envolveram venda de motocicletas pela internet
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RS ganha novas Patrulhas Maria 
da Penha para combater a 
violência contra a mulher

A Brigada Militar anunciou oficialmente nesta semana a criação de oito Patru-
lhas Maria da Penha, reforço importante para o projeto, criado em 2012 para pre-
venir e combater a violência contra a mulher. Com as novas patrulhas, todos os 18 
municípios que in tegram 
o Programa RS S e g u r o 
passam a con- tar com o 
serviço, que já atende 40 
cidades gaúchas.

Desenvolvi- das pela 
primeira vez no Rio 
Grande do Sul e replicadas 
em outros Es- tados, as 
Patrulhas Maria da Penha 
já resultaram em 7 9 . 3 7 0 
vítimas cadastradas, 2.033 palestras de prevenção, 107.507 visitas realizadas e 923 
prisões por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (MPU).



ROTA DO YUCUMÃ, 18 de outubro  de 2019 7GERAL

Associados definem o futuro do Hospital de 
Coronel Bicaco

Em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada na noite desta terça-feira (15), 
na sede social do CTG Tropeiros do 
Campo Santo, a maioria dos associados 
presentes aprovou a mudança estatutá-
ria, com a alteração da definição jurídica 
do Hospital Santo Antônio de Pádua.

Autoridades municipais e religiosas, 
além de empresários, representantes de 
entidades e populares, acompanharam a 
reunião que iniciou com a prestação de 
contas da Comissão Intervencionista que 
está à frente da casa de saúde de Coronel 
Bicaco desde março do ano passado. O 
Decreto que rege a Intervenção Admi-
nistrativa termina no próximo domingo 
(20).

Prestação de contas:
Delmar Albuquerque, presidente da 

Comissão Intervencionista, comandou 
a prestação de contas referente ao perí-
odo entre março de 2018 e setembro de 
2019. – Encerramos nosso trabalho de 
cabeça erguida, mas a participação da 
comunidade foi fundamental para a so-
brevivência do nosso hospital – afirmou 
o dirigente no começo da apresentação 
dos números.

Segundo ele, nestes praticamente 19 
meses de Intervenção Administrativa, 
um dos objetivos principais foi aten-
der as exigências da Vigilância Sanitá-

ria, tanto em obras estruturais como na 
aquisição de equipamentos. – Trocamos 
o reboco das paredes, fizemos um novo 
passeio público na parte frontal do hos-
pital, melhoramos a fiação elétrica. Mas, 
destaco a substituição completa do te-
lhado do prédio. Quando assumimos, 
tinha leitos desativados por causa das in-
filtrações nas paredes e na fiação elétrica 
– contou Delmar Albuquerque.

O presidente da Comissão Interven-
cionista também enfatizou a aquisição 
de novos mobiliários para os leitos e de 

equipamentos para a cozinha, lavanderia 
e alas da casa de saúde, além da instala-
ção de aparelhos mais modernos de ar 
condicionado.  Um levantamento execu-

tado em março do 
ano passado mos-
trou que o Hospital 
Santo Antônio de 
Pádua tinha apro-
ximadamente R$ 7 
mil em patrimônio. 
Com as inúmeras 
aquisições recen-
tes, atualmente, o 
valor patrimonial 
supera R$ 1,2 mi-
lhão.

O dirigen-
te ainda falou da 
conquista do Al-
vará Sanitário e 
da Filantropia. – A 
renovação destes 
benefícios depen-

de do cumprimento das exigências e da 
contratualização com o Sistema Único 
de Saúde (SUS), 
que estabelece metas 
quantitativas e qua-
litativas – salientou 
Delmar Albuquer-
que, acrescentando 
que o contrato da 
instituição de Co-
ronel Bicaco com o 
SUS gira entorno de 
R$ 21 mil por mês.

– Em setembro 
deste ano tivemos 
mais de 70 interna-
ções de pacientes. 
Diante disto, já ini-
ciamos as tratativas 
para aumentar o va-
lor do contrato com o SUS. Poderá subir 
até 40% em relação ao montante que é 
repassado mensalmente hoje – vislum-
bra o presidente da Comissão Interven-
cionista.

De acordo com os números apresen-
tados, no período da Intervenção Ad-
ministrativa, as receitas somaram R$ 
2.449.904,76 e as despesas chegaram a 

R$ 2.446.634,06. – Não vamos deixar 
nenhuma conta atrasada, seja de luz, 
água, salários ou encargos. Quando as-
sumimos, tinha duas folhas de pagamen-
to atrasadas – revelou o dirigente.

Ao final da prestação de contas, Del-
mar Albuquerque voltou a mencionar a 
importância dos repasses financeiros da 
Administração Municipal, os eventos 
beneficentes em prol do hospital e as do-
ações oriundas dos moradores. – Foram 
contribuições essenciais para a manuten-
ção do nosso hospital – finalizou o presi-
dente da Comissão Intervencionista.

Prefeito afirma que 
não deixará fechar o 

hospital:
Convidado a se manifestar na As-

sembleia Geral Extraordinária, o prefei-
to Jurandir da Silva agradeceu e elogiou 

o trabalho da Comissão Intervencionista 
que, segundo ele, elevou o patamar do 

Hospital Santo 
Antônio de Pá-
dua. O manda-
tário destacou 
também a postu-
ra colaborativa 
da Câmara de 
Vereadores, que 
aprovou de for-
ma unânime os 
vários projetos 
que autorizaram 
os repasses finan-
ceiros para a ins-
tituição.

– A Comis-
são Intervencio-
nista teve total 

autonomia. Não houve influência da 
Administração Municipal ou de parti-
dos políticos. A comunidade colaborou 
imensamente, mas precisamos definir o 
futuro do nosso hospital – reiterou Ju-
randir da Silva.

O chefe do Poder Executivo foi cate-
górico ao afirmar que não deixará fechar 
o Hospital Santo Antônio de Pádua. – Se 
todos ficarem em ‘banho maria’, nós da 
Administração Municipal não vamos nos 
omitir. Vamos achar uma forma de man-
ter o hospital funcionando. Os funcioná-
rios irão continuar com seus empregos e 
os cidadãos continuarão recebendo aten-
dimento – frisou o mandatário.

Conforme o prefeito, no período da 
Intervenção Administrativa, a munici-
palidade destinou mais de R$ 3 milhões 
para a casa de saúde. O montante foi 
utilizado no pagamento dos salários de 
trabalhadores e de plantões, além de au-
xiliar na aquisição de equipamentos.

Novo estatuto:
Na sequência, o tabelião Alberi Fa-

gundes fez a leitura da proposta do novo 
estatuto para o Hospital Santo Antônio 
de Pádua. O texto lido foi adequado para 
a modalidade de Organização Social.

Após a leitura, Delmar Albuquerque 
contou sobre a viagem que os integrantes 
da Comissão Intervencionista fizeram 
até a cidade de Feliz, na Região do Vale 
do Caí. – O hospital de lá é gerenciado 
neste modelo [Organização Social] e 
se tornou referência. Toda a comunida-
de de Feliz abraçou o hospital e realiza 
doações frequentes, seja de dinheiro ou 
alimentos – ressaltou o presidente da 
Comissão Intervencionista.

Para o dirigente, o modelo de Orga-
nização Social é o ideal para o Hospital 
Santo Antônio de Pádua. – Mesmo com 
a mudança estatutária, a instituição não 
perderá a filantropia. Além disso, permi-
tirá que o município destine recursos do 
orçamento anual para o hospital – con-
cluiu Delmar Albuquerque.

Prefeito de Coronel Bicaco

Associados e autoridades participaram da assembléia

O Hospital de Coornel Bicaco estava sob intervenção administrativa

Delmar Dorneles está a frente da instituição de saúde

Fotos nesta página D
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Corpo de Bombeiros alerta para risco de 
afogamentos na região

Com a elevação nas tempe-
raturas e a proximidade com o 
verão, muitas pessoas procu-
ram locais como rios, balneá-
rios e piscinas para se refrescar 
e confraternizar com seus fami-
liares e amigos. 

No primeiro final de semana 
de calor mais intenso, seis ca-
sos de afogamento foram regis-
trados no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

No intuito de orientar a po-
pulação e minimizar os regis-
tros em nossa região, esteve 
participando de entrevista ao 
nosso departamento de jorna-
lismo o comandante do Corpo 
de Bombeiros de Três Passos, 
Tenente Anderson Geyer, tra-
zendo várias dicas e alguns da-
dos sobre as ocorrências aten-
didas pela corporação na última 
temporada. 

De acordo com o comandan-
te, na temporada 2018/2019, o 
Corpo de Bombeiros de Três 
Passos atendeu dois casos de 
afogamento. Se contabilizado 
os atendimentos da regional de 

Ijuí, que abrange 80 municípios 
foram atendidas 6 ocorrências 
de afogamento. Estes números 
contabilizam apenas as pessoas 
que chegaram a óbito.

Em forma de orientação 

o comandante destaca que as 
pessoas devem tomar cuidado 
com a alimentação, consumo 
de bebidas alcoólicas, que estão 
atreladas a maioria dos casos de 
afogamento. Outro ponto res-

saltado pelo Tenente Geyer é 
sobre as pessoas que dão as fa-
mosas “pontas” em rios, que se-
gundo ele, estão relacionadas a 
vários casos de lesões cervicais. 

Questionado sobre como 
que um civil deve proceder ao 
avistar uma pessoa se afogan-
do, o comandante orienta que 
nunca deve-se tentar salvar o 
afogado sozinho, em virtude 
de aumentar as chances de um 
afogamento múltiplo. Primeira-
mente deve se chamar mais pes-
soas para auxiliar no resgate, 
tentando alcançar algum objeto 
para que a vítima possa se agar-
rar e acionar o resgate o mais 
breve possível.  Ele cita que os 
casos de afogamento múltiplos 
acontecem quando as pessoas 

perdem a calma e se jogam na 
água sem qualquer planejamen-
to e cuidado para salvar alguém 
e também acabam se afogando.

Outra preocupação do Cor-
po de Bombeiros em relação 

aos afogamentos é com o cuida-
do que se deve ter ao ingressar 
em água, sejam naturais ou pis-
cinas com crianças. Ele cita que 
pais ou responsáveis devem es-
tar sempre atentos, pois o risco 
é sempre maio quando há uma 
criança envolvida.

Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, todos os dias 17 
pessoas morrem afogadas no 
Brasil, sendo que três delas são 
crianças. Em 2016, ano com os 
dados mais recentes, foram 913 
óbitos por afogamento de crian-
ças de até 14 anos de idade, se-
gundo a ONG Criança Segura, 
citando números do Ministério 
da Saúde. Essa é a maior causa 
de morte acidental entre crian-
ças na faixa de um a quatro 

anos, sendo 
a piscina o 
local onde a 
maioria dos 
i n c i d e n t e s 
ocorre, ainda 
conforme o 
ministério.

Em todos 
os países, o 
a f o g a m e n -
to está entre 
as princi-
pais causas 
de morte de 
crianças pe-
quenas, se-
gundo a Or-

ganização Mundial da Saúde 
(OMS). Os números, contudo, 
são nebulosos: muitos gover-
nos, em geral da Ásia e África, 
não repassam as informações à 
OMS. Cerca de 360 mil pessoas 

morrem por afogamento ao ano 
no mundo, em todas as faixas 
etárias. No entanto, especialistas 
afirmam que esse é um valor su-
bestimado, podendo chegar a até 
1 milhão de óbitos.

São mais precisos os dados 
sobre casos fatais, baseados nas 
certidões oficiais de atestados 
de óbito. No Brasil, entre 2001 
e 2016, houve uma redução de 
39% nos casos fatais em crian-
ças de até 14 anos. Especialistas, 
no entanto, afirmam que, apesar 
da redução, é inaceitável uma 
criança morrer por um motivo 
que, muitas vezes, poderia ser 
completamente evitado.

Outra situação que vem sen-
do cada vez mais recorrente em 
nossa região é a questão das 
queimadas, principalmente às 
margens das rodovias. O fogo 
na vegetação que margeia rodo-
vias atrapalha na visibilidade de 
motoristas, aumentando assim 
a possibilidade de acidentes. 
Em muitas oportunidades após 
o inicio do fogo, pelo fato da 
pessoa que iniciou o incêndio 
não se precaver com relação à 
vegetação existente no local, si-
tuação do vento e outros fatores, 
a possibilidade de um incêndio 
em grandes proporções aumenta 
consideravelmente, colocando a 
vida de terceiros em risco.

O Tenente Geyer ressalta 
que isso se consiste em cri-
me ambiental e se a pessoa for 
identificada será notificada pe-
las autoridades e caso alguém 
se machuque ou chegue a óbito, 
responderá criminalmente pelo 
fato.

Cascatas, rios e piscinas atraem muitas pessoas no verão

Fotos: Jalm
o Fornari

Por Eduado Salvadori

O 5º Festival de Cinema de 
Três Passos, que acontece de 05 
a 09 de novembro, vai homena-
gear o cineasta carioca Chris-
tian Jafas, especialmente, pelo 
seu trabalho, contribuição ao 
cinema nacional, sensibilidade, 
engajamento e cumplicidade 
com os propósitos e cenário, 
que significam o Festival desde 
a sua origem em 2013.

Graduado em Comunicação 
Social pela UFRJ e com forma-
ção complementar em cinema, 
Christian Jafas trabalha com 
audiovisual desde 1994 tendo 
roteirizado e dirigido mais de 
300 programas de TV. O inte-

resse pelo cinema documental 
surgiu após participar, como 
diretor de fotografia e câmera, 
dos documentários Mário Car-
neiro: Artista Brasileiro (2005), 
Chico Anysio é (2007), Giselè 
Omimdarewa (2009) e Augus-
to Boal e o Teatro do Oprimido 
(2011).

A estreia como diretor de 
documentário aconteceu com o 
premiado Cine Paissandu: His-
tórias de Uma Geração (2014), 
selecionado para 62 festivais 
nacionais e internacionais. 
Com a carreira focada na pro-
dução documental, lançou He-
rança Social (2016) e De volta 

pra casa (2017). Atualmente 
dedica-se ao longa-metragem 
“Cine Globo: Uma Vida de Ci-
nema”, em fase de finalização. 
Em 2019, em paralelo às ativi-
dades profissionais no cinema, 
concluiu a Especialização em 
Comunicação & Saúde, na Fio-
cruz, e ingressou no Mestrado 
acadêmico em Cinema & Au-
diovisual na Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), com o 
projeto de pesquisa “Cine Glo-
bo de Três passos: Uma Histó-
ria de Resistência”.

Christian Jafas, com o do-
cumentário Cine Paissandu: 
Histórias de Uma Geração, 

foi o primeiro diretor a marcar 
presença no Festival de Cine-
ma de Três Passos em 2014, 
juntamente com Luana Ramos 
Dias. A partir de então, a histó-
ria de resistência do Cine Glo-
bo – raro cinema de calçada que 
completava 60 anos de ativida-
des ininterruptas, os propósitos 
de um Festival que nascia com 
características singulares, a co-
munidade e sua relação com o 
cinema, estabelecem o início da 
conexão entre o cineasta e Três 
Passos.                                         

Retorna em 2015, ministra 
Oficina “Introdução ao Docu-
mentário: história e possibili-

dades” em agosto e integra o 
Júri Oficial do 2º Festival de 
Cinema de Três Passos em no-
vembro.

Em 2016, com Henrique 
Lahude, ministra Oficina Mãos 
à Obra Projeto #Cidade Cine-
matográfica em outubro, roda o  
documentário sobre um símbo-
lo de resistência, que reinventa 
a cada dia um jeito de continuar 
sua atividade – o Cine Globo e 
participa do Festival com o cur-
ta Herança Social.

No 4º Festival de Cinema de 
Três Passos/2018, estreia o do-
cumentário Cine Globo: Uma 
Vida de Cinema – 

5º Festival de Cinema de Três Passos/2019 
irá homenagear Christian Jafa
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Dona Corina: Uma vida dedicada à vida

Era sábado, 12 de outubro de 2019, 
Dia das Crianças, a notícia do faleci-
mento de Corina de Souza Castagnara, 
ou simplesmente Dona Corina, deixou a 
região em clima de luto e sentimento de 
perda. Não é para menos, pelas mãos da 
quase centenária senhora, tinha 97 anos 
no dia da sua morte, nasceram mais de 
cinco mil pessoas durante os seus 56 
anos de dedicação ao ofício de parteira.

Em qualquer cidade da região é fá-
cil encontrar pessoas que nasceram pe-
las suas mãos, como é o cado do redator 
dessa matéria ou Carlos Eugênio Simon, 
ex-árbitro de Copa do Mundo e atual co-
mentarista de esportes nos canais Fox.

Na terça-feira dessa semana, em par-
ceria com o site RD Foco, fui até a cidade 
de Redentora para conversar com algu-
mas pessoas e escrever esse artigo, que 
tem como objetivo prestar uma pequena 
homenagem a uma grande mulher. Na 
cidade, conversamos com diversas pes-
soas que nasceram pelas suas mãos, que 
conviveram com ela no hospital ou na 
igreja, onde ela também teve uma par-
ticipação ativa, mas foi na casa em que 
ela passou seus últimos dias, conversan-

do com sua sobrinha, 
Helena Rossoni, que 
cuidou da tia, até os 
últimos dias, que en-
contramos um relato 
da vida de Dona Co-
rina, ditado por ela 
mesma, pouco tempo 
antes dde seu faleci-
mento.

É em cima desse 
relato que daremos 
luz a parte da histó-
ria da talvez parteira 
com maior número de 
partos e que por mais 
tempo exerceu a fun-
ção nessa região.

Dona Corina nas-
ceu em 29 de maio de 

1922 na cidade de Ernestina, então dis-
trito de Passo Fundo. Filha de João Ho-
rácio de Souza e de Maria Alice Cardoso 
de Souza.

Com 17 anos começou a trabalhar no 
Hospital São Vicente de Paulo em Pas-
so Fundo na área de serviços gerais. Em 
uma época em que a saúde ainda não era 
100% profissionalizada, foi auto-didata, 
aprendendo com enfermeiras mais ve-
lhas, estudando como podia, prestando 
atenção em tudo, e por ofício se tornou 
enfermeira e aos 23 anos passou a ser 
instrumentadora na sala de cirurgia do 
Hospital, hoje referência no estado.

Na cirurgia, trabalhando lado a lado 
com a parteira do hospital ela aprendeu 
o ofício e se fascinou com a profissão 
e a responsabilidade de trazer vidas ao 
mundo. Nesta função, como auxiliar de 
partos, passou diversos anos trabalhando 
naquela instituição, até surgir a oportu-
nidade de atuar como parteira no Hos-
pital de Sertão. Lá permaneceu por seis 
anos.

Na década de 40 foi morar em Pato 
Branco, no Paraná. Segundo relato de 
seus familiares, ela se transferiu para a 
cidade após a morte de uma parente que 

deixou as crianças apenas com 
o pai. Ela foi para ajudar cuidar 
dar crianças. Na cidade logo 
começou trabalhar como par-
teira e enfermeira, onde atuou 
por dois anos.

No inicio dos anos 50 es-
tabeleceu-se no município de 
Três Passos, onde trabalhou 
no Hospital do Doutor Milton 
Krause e mais tarde no Hospi-
tal São José.

De Três Passos se mudou 
para o Braga. Nesta época fa-
zia partos a domicílio em toda 
a região, muitas vezes necessi-
tando se deslocar no lombo de 
cavalos até seu destino. 

No início dos anos 60, rece-
beu o convite para residir em 
Redentora para a construção 
de um hospital no município. 

Junto com seu marido Salatyel 

Republicano Mairesse, construiu o Hos-
pital Redentor, que mais tarde se torna-
ria o Hospital Santa Rita de Cassia, hoje 
fechado.

O professor aposentado Gabriel Wi-
czoreck, que chegou no município nos 
anos 60, relembra que na época a unida-
de hospitalar de Redentora era uma re-
ferência na região. Segundo ele, haviam 
seis médicos, e no local eram realizadas 
muitas cirurgias e todos os atendimen-
tos.

Um dos irmãos mais jovem de Dona 
Corina, Alcindo de Souza, também lem-
bra do hospital em seus primórdios. - 
Havia um jardim na frente, era um local 
muito bonito e com uma grande equipe. 
- Relembra, o hoje funcionário público 
aposentado, que mora em frente a casa 
onde sua irmã residiu por muitos anos.

Após o falecimento de Salatyell, 
anos depois contraiu matrimônio com 
o Ricardo Tesche, patriarca da famí-
lia Tesche, de destaque em Redentora. 
Dona Corina não teve filhos próprios, 
mas considerava os de Ricardo Tesche, 
como seus próprios filhos, e 
o sentimento era re-
cíproco, como esse 
redator inúmeras 
vezes presenciou 
por parte dos ir-
mãos Paulo Ricardo 
Tesche, in memoriam, 
e Vilmar Tesche, 
que a não muito 
tempo atrás 
morou com 
Dona Co-
rina, lhe 
f a z e n d o 
companhia 
e lhe aten-
dendo no 
que fosse 
necessário.

No Hos-
pital de Re-
dentora, Dona 
Corina trabalhou 
até o ano 2000, quando aos 78 anos re-
alizou seu último parto e partiu para a 
aposentadoria. Ao todo foram 56 anos 
de enfermagem, tendo realizado diver-
sos partos a domicílio, muitas vezes 
tendo de se deslocar a cavalo até a re-
sidência das mulheres. Em um caderno 
anotou muitos desses partos, e os núme-
ros passam de 5 mil ao longo da vida, 
segundo suas próprias contas. No seu 
relato, ela cita que sua única tristeza na 
velhice era ver o hospital de Redentora, 
onde dedicou a maior parte da sua vida, 
fechado. O cadeado na porta, cortava o 
seu coração.

A quantidade de partos pode ser ana-
lisado pela família de Dona Helena Ros-
soni. Hoje com 65 anos, a sobrinha, nas-
ceu pelas mãos da tia. Eniviane Rossoni 
de Moura, professora, ex-vereadora e 
filha de Helena, também e a terceira ge-
ração, a filha de Eniviane, Julia Felicia 

Por Jonas Martins

Rossoni de Moura, nutricionista, tam-
bém nasceu pelas mãos de Dona Corina.

Esse relato é importante para enten-
dermos os últimos meses da quase cen-
tenária parteira. Há dez meses, quando 
já estava bem debilitada, a sobrinha, He-
lena, levou a filha para morar com ela.

Há quase meio século, o caminho ti-
nha sido inverso. Dona Corina que foi 
até o interior de Três Passos, e buscou 
Helena para morara com ela em Reden-
tora. Na cidade Helena fixou raízes, ca-
sou-se e constituiu família.

Helena Rossoni relata que nos últi-
mos meses, apesar da idade avançada, 
e dos problemas de saúde, Dona Corina 
ainda era muito lúcida, conversava, con-
tava causos, tomava chimarrão e fazia as 
suas orações. Nessas orações havia mui-
tos nomes pelos quais ela pedia bençãos, 
entre ele a da sua outra sobrinha, Clara, 
que lhe ajudou durante muito tempo.

Os últimos instantes de vida de Dona 
Corina, começam com ela internada no 
Hospital Santo Antônio de Pádua de 
Coronel Bicaco. Após a alta hospitalar, 
ela voltou para casa. No final de tarde 
da sexta-feira,  tomou chimarrão e con-
versou com a sobrinha. Estava com um 
olhar distante, mas parecia estar bem. 
Durante a noite  começou a passar mal e 
durante a manhã piorou.

Um casal de médicos, vizinhos, 
vieram até a casa 

e passaram a lhe 
prestar todo o au-

xilio necessá-
rio, sabendo, 
que aqueles 
eram os seus 
últimos mo-
mentos de 

vida, a opção 
final foi por deixá-
-la no coforto de seu 

quarto, cercado 
das pessoas que 
lhe amavam.

E n i v i a n e 
esteve ao lado 

dela o tempo todo. Segurando a sua 
mão. Ela estava nos braços da professo-
ra quando deu seu último sopro de vida. 
As mesmas mãos que se tocaram quando 
Eniviane nasceu, estiveram novamente 
juntas quando Dona Corina partiu.

O destino, esse gaiato que brinca 
com a vida dos homens, reservou a Dona 
Corina, o Dia das crianças para que ela 
deixasse o mundo dos vivos, nos braços 
de uma das muitas crianças que ela aju-
dou segurou nos braços no dia de seu 
nascimento. Os braços de Dona Corina, 
foram os primeiros que Eniviane sentiu 
em vida e os de Eniviane foram os úli-
mos que Dona Corina sentiu ao deparar-
-se com o fim.

Poderia ser o roteiro de um romance 
bem escrito, mas é a vida real,  que para 
a sorte de mais de cinco mil crianças, 
deu a Dona Corina uma vocação e ela 
soube fazer dessa uma missão de vida. 

Dona Corina em seu último aniversário ao lado da 
sobrinha Helena
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Redentora adere ao Fundo 
Estadual de Assistência Social 2019

O Município de Re-
dentora aderiu ao Fun-
do Estadual de Assis-
tência Social (FEAS) 
2019. A decisão foi to-
mada ontem, dia 16 de 
outubro, durante a reu-
nião dos integrantes do 
Conselho Municipal 
de Assistência Social, 
realizado na Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social e coordena-
da pela primeira dama 
Eliane Amaral Costa.

Também foi defini-
do na reunião o reca-
dastramento no Fundo 
Municipal do Idoso.

Além disso, foram 
apresentados alguns aspectos do 
projeto coordenado pelo Gabi-
nete da Primeira Dama, Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social a Cras Sagrada Família, 
com envolvimento das Secre-
taria Municipais de Educação e 
Cultura e Saúde, com o objetivo 
de ampliar os serviços de edu-
cação, saúde e assistência social 

A semana toda foi de previsão de chuva que veio de forma mui-
to desuniforme. Enquanto havia previsão para toda a região, ela 
acabou vindo apenas em alguns pontos isolados.

Depois da semana registrar tempo forte e até temporal no Cen-
tro e Sul do estado, a chuva forte somente chegou a região nes-
ta quinta-feira quando um forte temporal com ventos provocou a 
queda de árvores na pista da ERS-155 entre Santo Augusto e Ijuí. 
Alguns pontos da rodovias ficaram interrompidos e necessitaram 
de intervenção de operários e Corpo de Bombeiros para desobstruir 
a via.

Na Região Noroeste houve relatos de queda de granizo em Aju-
ricaba, Espumoso, Chapada e Soledade, além de Lagoa Vermelha, 
todos na metade norte do estado.

Chuva causa estragos e 
interrompe rodovia na 

Região Noroeste
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Portelense passa por cirurgia inédita no Brasil após 
ação da Defensoria Pública

Por meio de ação aplicada 
pela defensora pública diretora 
regional da Defensoria Pública 
Regional de Tenente Portela, 
Camila Mollerke Santos, a me-
nina Lauren Reisderfer de 16 
anos foi submetida a um pro-
cedimento operatório inédito 
no Brasil, que consiste na colo-
cação de um cateter através da 
veia femoral, localizada na per-
na, sem necessidade de abrir o 
tórax da paciente, considerado 
um método menos invasivo, 
sem cortes e com baixo risco 
cirúrgico. O procedimento foi 
realizado no início de setem-
bro, no Hospital São Francisco 
da Santa Casa de Porto Alegre. 
As informações são da assesso-
ria de imprensa da Defensoria 
Pública.

Camila ressaltou que traba-
lhar com a saúde é angustian-
te devido à escassez de tempo 
nestes casos. “Nos casos de 
ações judiciais temos sempre 
que pensar na melhor estraté-
gia desde o ajuizamento para 
que o êxito venha e rápido, pois 
o bem da vida não pode espe-
rar. No caso em foco é preciso 

ressaltar que além do trabalho 
da Defensoria Pública, tivemos 
uma justiça rápida sob os olhos 
do Judiciário local que é sem-
pre atento às necessidades do 
povo e atua de forma prudente 
e veloz. Com o auxílio e orien-
tação ágil do Nucleo de Defesa 

da Saúde (Nuds) e colaboração 
de toda nossa equipe de esta-
giárias obtivemos sucesso no 
cumprimento, ainda em tempo, 
da liminar. Sem dúvida é muito 
gratificante”, completou a de-
fensora.

A menina sofreu as primei-

ras paradas cardíacas com ape-
nas 5 meses de vida e, desde en-
tão, de forma recorrente, visita 
hospitais para realizar exames 
e cirurgias. A menina sofre de 
cardiopatia congênita, ou seja, 
uma anormalidade na estrutura 
e função de seu sistema cardía-
co. Aos 9 anos de idade neces-
sitou de um implante de válvula 
pulmonar, porém, três anos de-
pois, precisou substituir a vál-
vula que apresentou problemas 
devido à calcificações no local.

Aos 15 anos de idade, a vál-
vula pulmonar novamente apre-
sentou problemas, fazendo com 
que a mãe da menina corresse 
contra o tempo atrás de recur-
sos para realizar os exames e a 
nova cirurgia. No ano seguinte, 
por meio do trabalho da De-
fensoria Pública Regional de 
Tenente Portela, a menina pôde 
realizar a cirurgia inovadora 
que possibilitou rápida recupe-
ração. Ela recebeu alta do hos-
pital em apenas 7 dias.

No Facebook, a mãe de Lau-
ren, Débora Cristina fez um re-
alto emocionante:

“Quando alguém pergunta 
da minha filha e eu relato o pro-
blema que ela nasceu ....

Na hora a pessoa já mostra 
um sentimento de tristeza e de 
pena tanto por mim , quanto 
por ela.

Eu entendo perfeitamente 
essa reação, pois antes de eu 
ter minha filha eu também ti-
nha essa mesma reação.

Uma reação involuntária 
que muitas vezes não sabemos 
o quanto magoa.

Não me importo quando 
vejo essa reação.

Nessa hora me ponho no lu-
gar na pessoa e em vez dela me 
confortar, sou eu quem a con-
forto.

Digo que ninguém escolhe 
ser mãe especial.

A escolha é de Deus.
E que essa escolha é perfei-

ta porque o coração se renova 
a alma fica leve e amor se mul-
tiplica .

Aí a pessoa olha pra mim e 
aquele olhar de pena se trans-
forma em admiração.

Naquele momento eu sei 
que mexi naquele coração.

Que deixei mais uma alma 
leve e com um olhar diferente 
do mundo.

“CARDIOPATIA Congeni-
ta.Uma prova de amor”

para crianças e adolescentes. 
O projeto será apresentado na 
próxima reunião do Conselho, 
no dia 06 de novembro.

O decreto nº 50.256, de 18 
de abril de 2013, regulamenta o 
repasse dos recursos financeiros 
consignados do Feas, instituído 
pela Lei nº 10.719, de 17 de 
janeiro de 1996. São recursos 

destinados ao cofinanciamento 
de serviços socioassistenciais 
de caráter continuado e de pro-
gramas e projetos de assistência 
social, para custeio de ações, 
serviços e investimentos em 
equipamentos nos municípios. 
O total repassado aos municí-
pios até o momento foi de R$ 
2.105.124,12.

Galhos de árvores cairam sobre a pista interrompendo o trânsito

A
rquivo Pessoal

Lauren Raisderfer passou por uma cirurgia cárdiaca inédita no Brasil
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Vereadores repudiam atos de depredação do 
Estádio Municipal de Coronel Bicaco

Palco de competições municipais e regionais, além 
de inúmeras partidas amistosas a cada ano, o Estádio 
Municipal de Coronel Bicaco é frequentemente depre-
dado. No fato mais recente, vândalos quebraram várias 
placas de concreto que cercam o local.

Os atos de vandalismo contra o patrimônio público 
foram abordados pelo vereador Itamar Sartori (PP) no 
Grande Expediente da sessão ordinária do Poder Le-
gislativo, na manhã desta segunda-feira (14). O edil 
rotulou os autores da destruição de ‘bagaceiras’. – São 
pessoas que não sabem viver em sociedade – acrescen-
tou o progressista.

O vereador repudiou veementemente o vandalismo 
contra o Estádio Municipal e afirmou que o Poder Exe-
cutivo gastará uma quantia significativa para recolocar 
as placas de concreto que cercam o local. – Esse dinhei-

ro poderia ser aplicado na área da saúde, por exemplo 
– salientou Itamar Sartori.

Em seu espaço no Grande Expediente, o vereador 
João Marques Brasil (PDT) também lamentou a depre-
dação do Estádio Municipal.

– Eu que sempre estou lá arrumando o campo para 
os jogos, fico mais impressionado ainda com o des-
respeito de alguns cidadãos com o patrimônio públi-
co – frisou o pedetista. Segundo ele, os banheiros do 
Estádio Municipal permanecem sempre abertos, mas 
tem pessoas que preferem fazer suas necessidades fi-
siológicas na copa.

– Cada vez que tem jogo, temos que lavar a copa 
e os vestiários. Além disso, muitas torneiras de água 
já foram furtadas dos banheiros e vestiários – revelou 
João Marques Brasil.

Recentemente, vândalos destruíram inúmeras placas de concreto que cercam o Estádio Municipal de Coronel Bicaco
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS

Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 154/2017
DATA: 13/09/2019
CONTRATADO: DP CONSTRUTORA E IN-

CORPORADORA LTDA EPP
CNPJ: 11.663.640/0001-06
OBJETO: Supressão de itens do referido Contrato

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 41/2019. Objeto: Aquisição 
de equipamentos de informática e de climatizadores 
para uso no Centro Administrativo Municipal. Julga-
mento: 31/10/2019 às 08:30hs. Pregão Presencial nº 
42/2019. Objeto: Aquisição de materiais de constru-
ção para melhoria da sede social do Atlético Clube 
Gaúcho de acordo com a Lei Municipal nº 2633/2019. 
Julgamento: 31/10/2019 às 13:30hs. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informa-
ções: Fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.
com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. 
Gaúcha, 18/10/2019.

Celso José dal Cero
Prefeito Municipal

A ingestão de álcool compromete di-
versas funções metabólicas, como a fun-
ção renal, cardiovascular, muscular, a termoregulação 
corporal e o metabolismo de carboidratos. Porém o im-
pacto do álcool no desempenho e na recuperação após 
o exercício físico ainda não são totalmente elucidados.

O álcool pode prejudicar tanto a prática do exercí-
cio físico quanto o desempenho do atleta, bem como 
ter impacto na recuperação. A ingestão aguda de álcool, 
conforme apontam alguns experimentos, afeta o meta-
bolismo dos carboidratos no fígado e no músculo. Em 
alguns estudos em humanos ele diminuiu a captação de 
glicose pelo músculo esquelético e prejudica a utilização 
da glicose durante o exercício.

Conforme algumas pesquisas, o álcool não prejudica 
o uso de ácidos graxos livres ou a lipólise durante o exer-
cício intenso ou prolongado. Porém este pode reduzir a 
liberação de glicose, reduzir a gliconeogênese hepática, 
provocando a diminuição dos estoques de glicose no 
sangue e levando ao quadro de hipoglicemia.

  O álcool é um conhecido depressor do sistema ner-
voso central (SNC) e por isto, conforme alguns autores 
prejudicam funções, como: a memória, o tempo de re-
ação, a precisão de habilidades motoras finas e o sono.

        Portanto, ele não é uma substância capaz de me-
lhorar a força, a potência, a resistência muscular e inclu-
sive pode diminuir o desempenho durante o exercício.

         Pesquisas recentes demonstram que o uso crôni-
co do álcool promove a liberação de citocinas pró-infla-
matórias, o que causa estresse sobre a musculatura, po-
dendo levar à miopatia do músculo esquelético. Também 
foram encontrados impactos metabólicos na ingestão do 
álcool logo após a atividade física, como a diminuição da 
ressíntese de glicogênio muscular e das proteínas mus-
culares.

A literatura traz uma série de complicações advindas 
do uso do álcool, tanto de forma aguda quanto crônica. 
Como mencionado anteriormente, ele possui efeitos de-
letérios sobre uma série de funções do organismo (siste-
ma renal, cardiovascular, dentre outros), evidenciando os 
malefícios desta substância à saúde.

            Mesmo conhecendo sobre os agravos do ál-
cool na saúde, ainda são insuficientes os estudos sobre a 
relação álcool e exercício em humanos. Porém, sugere-
-se que atletas ou praticantes de atividade física sejam 
cautelosos ao fazer ingestão do álcool, principalmente 
durante, pré e após o exercício físico.

Relação do Álcool e 
Exercício Físico
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SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas 

Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habi-

litação, apresentando os documentos exigidos pelo Códi-
go Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.

O cidadão JAIME JULIO FASSINI nascido em SEBE-
RI/RS aos 15 DE JUNHO DE 1981.  Filho de Ito Fassi-
ni e de Cecilia Bonadiman Fassini. E dona REBECA DA 
SILVA nascida em JACAREÍ/SP aos 20 DE JULHO DE 
1995. Filha de Carlos da Silva e de Maria Madalena da 
Silva. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da 
lei.

O casamento será realizado no dia 22/11/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, nes-

te cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, 

aos  10 de outubro de 2019.                                                    
Claudineia Holland

   Escrevente Autorizado

ESPECIAL

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

Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habi-

litação, apresentando os documentos exigidos pelo Códi-
go Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.

O cidadão JONAS EDUARDO MICHTA nascido em 
TRÊS PASSOS/RS aos 11 DE JULHO DE 1989.  Filho de 
Ivo Severino Michta e de Loiva Gehrke Michta. E dona 
GLAUCIA LUISA BRIGO nascida em VISTA GAUCHA/
RS aos 06 DE FEVEREIRO DE 1994. Filha de Climerio 
Brigo e de Iria Broetto Brigo. Se alguém de impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 07/12/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, nes-

te cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, 

aos  15 de outubro de 2019.                                                    
 Claudineia Holland

   Escrevente Autorizado

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

Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habi-

litação, apresentando os documentos exigidos pelo Códi-
go Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.

O cidadão HENRIQUE FLECK nascido em TENEN-
TE PORTELA/RS aos 19 DE FEVEREIRO DE 1988.  Fi-
lho de Neri Fleck e de Loreni Schreiner Fleck. E dona 
CARLA REGINA FREESE nascida em TENENTE POR-
TELA/RS aos 08 DE DEZEMBRO DE 1983. Filha de Ju-
lio Enoir Freese e de Maria Silvestre Freese. Se alguém de 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 16/11/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, nes-

te cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, 

aos  11 de outubro de 2019.                                                    
Claudineia Holland

   Escrevente Autorizado

Governo federal garante 
13º aos beneficiários do 

Bolsa Família 

Parcela é promessa de campanha do 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 
e será paga no mês de dezembro  Todos 
os beneficiários do Programa Bolsa

Família contarão com 13º este ano. 
Nesta terça-feira (15), o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, assina a Me-
dida Provisória que garante o incremen-
to na parcela de dezembro. O pagamen-
to, no mesmo valor do benefício, seguirá 
o calendário regular do programa.

 Promessa de campanha de Bolsona-
ro, a medida reforça o compromisso do 
governo federal em combater as desi-
gualdades sociais do país, aumentando o 
poder de compra da parcela mais pobre 
da população brasileira. O pagamento 
foi possível graças ao aumento de R$ 
2,58 bilhões no orçamento do Ministério 
da Cidadania, assegurado pelo Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas Pri-
márias do Primeiro Bimestre de 2019, 
do Ministério da Economia.

  “O presidente Jair Bolsonaro não só 
manteve o Bolsa Família, como valori-
zou ainda mais o programa. Essa parcela 
certamente vai ajudar muito as famílias 
mais pobres, principalmente no mês do 
Natal”, ressalta o ministro Osmar Terra.

  Terra lembra que o Bolsa Família 
passou por vários aperfeiçoamentos de 

gestão no atual governo, o que possi-
bilitou combater fraudes no programa. 
Como parte do aprimoramento, o Mi-
nistério da Cidadania passou a fazer o 
cruzamento de várias bases de dados ofi-
ciais. A ação contribuiu na identificação 
daqueles que recebiam indevidamente 
o benefício, resultando na exclusão do 
programa.

Em outra frente, o Ministério iniciou 
a convocação de mais de cinco mil ex-
-beneficiários do Bolsa Família a de-
volverem recursos recebidos indevida-
mente. No total, o governo federal está 
emitindo cobranças no valor de R$ 5,8 
milhões. As pessoas foram identificadas 
porque há suspeita de informações irre-
gulares prestadas intencionalmente ao 
Cadastro Único.

  Ações complementares - A valori-
zação do Bolsa Família também possi-
bilitou a ampliação de ações voltadas ao 
público do programa. Direcionado para 
o cuidado e o desenvolvimento na pri-
meira infância, o Criança Feliz atende 
gestantes e crianças de 0 a 3 anos, bene-
ficiárias do Bolsa Família, em 2.620 mu-
nicípios em todas as regiões do Brasil. 
Em setembro, foi escolhido como uma 
das iniciativas mais inovadoras do mun-
do pela Cúpula Mundial de Inovação 
para a Educação -- WISE Awards.

Edson Silva - 2011/Folhapress

O 13º do Bolsa Familía é uma promessa de Campanha de Jair Bolsonaro
Ministério da Cidadania

Renda mensal dos gaúchos 
cresce em ritmo inferior à 

média brasileira
A renda mensal dos gaúchos está 

crescendo abaixo da média nacional. 
Essa é uma das constatações da nova 
edição da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicí-
lios Contínua 
(Pnad Contí-
nua), divulga-
da pelo Insti-
tuto Brasileiro 
de Geografia 
e Estatística 
(IBGE) nesta 
quarta-feira 
(16).

E n t r e 
2012, quando 
começou a sé-
rie histórica, e 
2018, o rendi-
mento médio 
real (consi-
derando a inflação e todas as fontes de 
ingressos) no Brasil, passou de R$ 2.072 
a R$ 2.166, alta de 4,5%. No mesmo pe-
ríodo, o salário mediano no Rio Gran-
de do Sul evoluiu de R$ 2.393 para R$ 
2.441 — incremento de 2%.

Economista e professor da Escola de 
Negócios da Pucrs, Ely José de Mattos 
destaca que a evolução tanto no Brasil 
como no Rio Grande do Sul é modesta 
no período analisado pelo IBGE. Mattos 
lembra que a recessão enfrentada pelo 
país nos últimos anos acabou pesando 
para que os ingressos médios subissem 
pouco. No caso gaúcho, a redução do 
nível de emprego industrial no Estado, 
que costuma gerar rendimentos supe-
riores aos do comércio e dos serviços, é 
um fator que pode ter influenciado para 
o desempenho ser inferior ao nacional. 

- Estamos todos abraçados em um 
cenário ruim, tanto Brasil como o Rio 
Grande do Sul. A renda média mensal no 

país cresceu mais que o dobro do Esta-
do, mas 4,5% é um ganho muito peque-
no para seis anos – pondera.

Na comparação de 2018 com o ano 
anterior, o desempenho do Estado pio-
ra. Ao mesmo tempo em que o brasileiro 

adicionou, em 
média, R$ 59 
na renda frente 
a 2017, o gaú-
cho perdeu R$ 
5. Ou seja, no 
Brasil o rendi-
mento médio 
da população 
cresceu 2,8%, 
enquanto no 
Rio Grande do 
Sul registrou 
retração de 
0,2%. Apesar 
da queda, o 
Estado segue 
dono da quar-

ta maior média de renda do país, fican-
do atrás de Distrito Federal (R$ 3.908), 
São Paulo (R$ 2.841) e Rio de Janeiro 
(2.627).

— No ano passado, as duas posições 
de ocupação que tiveram maior queda 
de rendimento foram o emprego público 
com carteira assinada e os empregado-
res com CNPJ. Isso pode ter contribuído 
para a queda na renda em 2018 — si-
naliza Walter de Souza, coordenador da 
Pnad Contínua no Estado.

O Rio Grande do Sul tem leve me-
lhora no resultado ao se analisar apenas 
a renda obtida com trabalho — indica-
dor que descarta aposentadorias, pen-
sões, aluguéis e outros tipos de ganhos. 
Ainda assim, fica atrás dos números ge-
rais do Brasil. 

Neste sentido, os gaúchos tiveram 
ganho real de 2,6% entre 2012 e 2018, 
com o salário mensal médio indo de R$ 
2.381 para R$ 2.444. No país, em igual 
período, a variação foi de R$ 2.133 a R$ 
2.234, crescimento de 4,7%.
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019

CONTRATO Nº 163
DATA: 27/10/2019
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS MÚSI-

COS PROFISSIONAIS DE POMERODE - AMUS-
PE

CNPJ: 07.453.253/0001-60
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada 

para apresentação de Show Artístico a ser realizado 
no Baile do Kerb 

VALOR R$: 14.000,00

CONTRATO Nº 164
DATA: 30/09/2019
CONTRATADO: ROBSON DOS SANTOS ME
CNPJ: 27.993.580/0001-11
OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos para 

construção de rede de captação e adução de água
VALOR R$: 27.170,15

CONTRATO Nº 165
DATA: 30/09/2019
CONTRATADO: NEI PAULO RAMÃO EPP
CNPJ: 18.403.632/0001-61
OBJETO: Aquisição de materiais para construção 

de subestação de rede elétrica
VALOR R$: 23.782,40

CONTRATO Nº 166
DATA: 01/10/2019
CONTRATADO: RIOGRANDENSE POÇOS 

ARTESIANOS LTDA EPP 
CNPJ: 18.143.021/0001-21
OBJETO: Aquisição de materiais e prestação de 

serviços para perfuração do poço artesiano 
VALOR R$: 9.260,00

CONTRATO Nº 167
DATA: 04/10/2019
CONTRATADO: MARAVIMÁQUINAS CO-

MÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 01.704.079/0001-02
OBJETO: Aquisição de peças para revisão/ma-

nutenção das Escavadeiras Hidráulicas Hyundai 
LC160 9

VALOR R$: 5.220,56

CONTRATO Nº 168
DATA: 16/10/2019

CONTRATADO: MAURI THIELE FER-
RAGEM EPP

CNPJ: 16.101.712/0001-37
OBJETO: Aquisição de hidrômetros para 

uso nas redes de água do interior do municí-
pio

VALOR R$: 17.000,00

CONTRATO Nº 169
DATA: 16/10/2019
CONTRATADO: FREEDY MUDAS 

LTDA ME
CNPJ: 02.506.158/0001-63
OBJETO: Aquisição de flores de estação 

para plantio na avenida, praças, trevo e distri-
to de Bom Plano 

VALOR R$: 14.625,00

CONTRATO Nº 170
DATA: 17/10/2019
CONTRATADO: C.C.E.E - MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 13.226.864/0001-78
OBJETO: Aquisição de materiais para 

construção de rede complementar de uma su-
bestação de 300 KVA

VALOR R$: 3.034,40

CONTRATO Nº 171
DATA: 17/10/2019
CONTRATADO: MAURI THIELE FER-

RAGEM EPP
CNPJ: 16.101.712/0001-37
OBJETO: Aquisição de materiais para 

construção de rede complementar de uma su-
bestação de 300 KVA

VALOR R$: 3.790,40

CONTRATO Nº 172
DATA: 17/10/2019
CONTRATADO: NEI PAULO RAMÃO 

EPP
CNPJ: 18.403.632/0001-61
OBJETO: Aquisição de materiais para 

construção de rede complementar de uma su-
bestação de 300 KVA

VALOR R$: 18.856,81

Eu, Tu, Elas...
A figura feminina, na história do Rio Gran-

de do Sul, é um elemento singular, pois independe da etnia ou classe so-
cial, lá está ela, manifestando-se com uma presença forte e batalhadora, 
que não costuma baixar a cabeça ou submeter-se a situações onde fique 
rebaixada ou inferiorizada. Acostumada com o sofrimento, causado pe-
las guerras históricas, jamais se deu por vencida. Ao contrário disso, 
encontra nas dificuldades motivo de força e resistência.

    Calada, a mulher gaúcha suportou mais de duzentos anos de 
combates e revoltas, vendo partirem para as guerras seus pais, irmãos, 
maridos e filhos. Se os homens estavam envolvidos nas guerras, a quem 
ficou delegada a missão de manter de pé as estruturas familiares e eco-
nômicas do estado? A mulher sempre trabalhou nas estâncias, assegu-
rando a economia do Rio Grande do Sul, enquanto os homens defen-
diam as fronteiras e os ideais rio-grandenses.

    Tantas grandes mulheres se destacaram no cenário rio-grandense 
em defesa das nossas fronteiras, como a Marquesa de Alegrete: heroí-
na anônima que em janeiro de 1717, na Batalha de Catalã, ao lado do 
esposo Marques de Alegrete, Luiz Telles de Caminha e Menezes e do 
filho, ajudou a escrever a história das batalhas entre Portugal e Espanha, 
servindo como enfermeira, mãe e até soldado. Podemos lembrar ainda 
Anita Garibaldi (Ana Maria de Jesus Ribeiro). Outra mulher valente, 
Maria Josefa da Fontoura Palmiro, que promovia reuniões políticas em 
sua casa, em Porto Alegre, em apoio a Bento Gonçalves e aos farrapos, 
era abolicionista.

    A mulher sempre buscou a unidade da sociedade mantendo a fé 
e a crença numa sociedade melhor para seus filhos, auxiliou a compor 
as mais importantes páginas da história gaúcha, em meio a grande des-
truição provocada pelas guerras, acreditou e fez acreditar num mundo 
diferente e melhor para as gerações vindouras.

    Quando o “35” CTG foi fundado, não houve a participação das 
mulheres. Em abril de 1949, a entidade precisou do apoio feminino na 
recepção à Marina Cunha, Miss Distrito Federal. A missão coube às 
irmãs Marilia e Ludemilla Zarrans, que representaram a mulher gaúcha 
e foram consideradas as Primeiras Prendas do “35” CTG e do próprio 
Movimento.

    Em setembro de 1950, participaram do desfile, montadas a cavalo, 
as Prendas: Damásia Steinmetz, Nora Dutra Ferreira e Lia Eilert dos 
Santos. Vera Maria Ramalho Weber foi a primeira mulher a integrar o 
Conselho Coordenador no ano de 1965. Fundado o Movimento Tradi-
cionalista Gaúcho (MTG) em 1966, Lilian Argentina Braga Marques 
foi eleita para o primeiro Conselho, portanto foi a primeira mulher Con-
selheira do MTG, já como Federação.

   E por falar em mulher gaúcha, corajosa, este anos teremos eleições 
para a Presidência do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) para 
o ano que vem.

   Duas fortes candidatas estão em campanha cerrada, apresentando 
seus planos de governo, com muitas mudanças, ideias novas, no geral: 
RESGATE DE NOSSAS ORIGENS E VALORIZAÇÃO DA NOSSA 
CULTURA.

  Elenir Winck e Gilda Galleazzi tiveram seus nomes confirmados 
ao pleito durante a Convenção Tradicionalista, realizada em Jaguarão. 
O pleito que ocorre em janeiro terá, pela primeira vez na história do 
movimento, a participação de duas mulheres na disputa pelo cargo.

    Elenir Wick foi vice-presidente de Administração e Finanças e 
também de Cultura do MTG.

       Gilda Galleazzi é coordenadora da 7ª Região Tradicionalista 
do Rio Grande do Sul.  Ambas têm ampla experiência e trajetória no 
tradicionalismo gaúcho. Neste ano, Elenir já havia concorrido ao pleito 
disputando o cargo com Nairo Callegaro, que acabou sendo eleito presi-
dente, após uma campanha muito movimentada no meio tradicionalista.

Novas chapas poderão surgir até a eleição. O atual vice-presidente 
de Administração e Finanças do MTG, Carlos Alberto Moser, havia 
anunciado intenção de concorrer, porém durante a Convenção disse 
ainda estar analisando.

         Que vença o bom censo, a valorização, o respeito e a dignidade 
de nossa Cultura, que não tenhamos que virar chacotas  por decisões 
incabíveis dentro do Movimento.

                          Até a próxima.

Assine
(55) 3551-1877
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Municípios da região não tem 
arrecadação para manter 

legislativos e dependem de repasses

Cinquenta e quatro municí-
pios gaúchos não conseguem 
gerar receitas próprias nem se-
quer para pagar as despesas das 
suas Câmaras de Vereadores.

A dificuldade em arrecadar 
recursos locais fica evidente 
em um cruzamento de dados 
feito pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) com base nas 
prestações de contas das 497 
prefeituras.

A análise revela que dois 
terços das cidades (334, o equi-
valente a 67%) não captam nem 
10% das suas receitas por meio 
de tributos como impostos Pre-
dial Territorial Urbano (IPTU), 
Sobre Serviço (ISS) e Trans-
missão de Bens Imóveis (ITBI) 
e outras taxas.  

Todos os 54 municípios em 
que as receitas tributárias pró-
prias não conseguem bancar 
nem os gastos de seus legislati-
vos têm menos de 10 mil habi-
tantes. A população, em média, 
é de 2,7 mil pessoas.

Até dezembro de 1987, o 
Rio Grande do Sul tinha 273 
municípios. De 1988 até 2001, 
foram criados 224, segundo 
dados da extinta Fundação de 
Economia e Estatística (FEE).

Diversos municípios da nos-
sa região aparecem na lista de 
municípios que possuem arre-
cadação insuficiente para ban-
car seus casas legislativas.

Estão na lista os municípios 
de Barra do Guarita, Braga, 
Boa Vista das Missões, Bom 
Progresso, Cristal do Sul, Dois 
Irmãos das Missões, Inhacorá, 
Lajeado do Bugre, São Pedro 
das Missões, São Valério do Sul 
e Vista Alegre.

Nos municípios de Lajeado 
do Bugre e Mampituba, onde 
estão as piores arrecadações 
locais do Estado, a prefeitura 
teria de arrecadar duas vezes 
mais só para bancar despesas 
do legislativo. Mampituba, no 

Litoral Norte, é a cidade que 
menos arrecada receita própria 
em percentuais: apenas 1,76%. 
A Câmara de Vereadores de 
Mampituba, localidade com 2,9 
mil habitantes, tem nove par-
lamentares com salários de R$ 
2,1 mil cada e despesa mensal 
média de R$ 39.037,02.

Na divisa com Santa Cata-
rina, o município sofre forte 
concorrência com Praia Gran-
de, já em território catarinense, 
na avaliação do prefeito Dirceu 
Gonçalves Selau (PT). A base 
econômica é a agricultura fami-
liar no cultivo de banana, arroz 
e maracujá.

Ele explica que 95% do ter-
ritório local está em área rural, 
o que dificulta a cobrança do 
IPTU. O valor do imposto só 
foi reajustado em 2019, após 
seis anos de defasagem. O novo 
plano diretor, aprovado em se-
tembro, aumentou em 20% o 
perímetro urbano.

Outro município essencial-
mente agrícola, Lajeado do 
Bugre tem, na visão do prefei-
to Roberto Maciel Santos (PP), 
“histórico complicado em rela-
ção ao pagamento de tributos”. 
A prefeitura arrecada 1,87% de 
sua receita em impostos locais. 
A localidade da região Norte 
tem 2,5 mil habitantes, com 
40% residindo no perímetro 
urbano. Segundo o prefeito, a 
proximidade da população com 
o chefe do Executivo, caracte-
rística comum em cidades pe-
quenas, dificulta a cobrança:

— As pessoas entendem que 
o prefeito pode facilitar a vida 
do cidadão e, inclusive, perdo-
ar o IPTU. Existe essa ideia de 
que o prefeito, como autorida-
de máxima do município, pode 
anistiar o imposto.  

Santos explica que imple-
mentou o Programa de Recu-
peração Fiscal para refinancia-
mento de dívidas e abatimento 

de juros e multas. Segundo ele, 
a medida não teve praticamen-
te nenhum efeito. As dívidas 
têm sido cobradas por meio de 
ações judiciais.

A prefeitura iniciou um tra-
balho para atualizar os valores 
das plantas dos imóveis para 
cobrança do IPTU. Santos diz 
que na sua própria residência o 
valor já foi modificado: o imó-
vel de 200 metros quadrados 
pagava R$ 125 e passará para 
R$ 400:

— Se ocorrer com os demais 
esse aumento também, será in-
digesto. E vou ter de me prepa-
rar.

Na avaliação do coordena-
dor do grupo de pesquisa em 
gestão municipal da UFRGS 
Diogo Demarco, alguns fatores 
explicam esse fenômeno: ativi-
dade econômica baixa, essen-
cialmente ligada à agricultura, 
número pequeno de imóveis — 
que gera pouca arrecadação por 
IPTU —, falta de estrutura tri-
butária mínima para que, com 
servidores de formação especí-
fica, possam recolher os tribu-
tos, e desgaste político natural 
que a cobrança e o reajuste de 
impostos causam junto à popu-
lação.

Presidente da Federação das 
Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (Famurs) e 
prefeito de Palmeiras das Mis-
sões, Dudu Freire (PDT) ava-
lia que a falta de um setor de 
fiscalização forte atrapalha o 
desempenho dos municípios. 
Segundo ele, os pequenos têm 
dificuldade em qualificar ser-
vidores e nem sequer contam 
com um departamento de arre-
cadação. Freire lembra que os 
prefeitos encontram barreiras 
nos legislativos para propor au-
mento de alíquotas:

— Imposto não é simpático 
à população, especialmente em 
momento de crise.

O município do Braga aparece na lista daqueles que não arrecadam o suficiente para manter suas Câmaras
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21ª CRE recebeu projeto 
Seduc em Missão

Na tarde de 7 de outubro, segunda-feira, a 21ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE / Três Passos) recebeu o Projeto Se-
duc em Missão. Equipes compostas por um assessor da Seduc e 
um articulador da 21ª CRE atenderam as Escolas Estaduais desta 
jurisdição. A tarde constou de intensas atividades de escuta sobre 
projetos e necessidades das escolas. A 21ª CRE abrange 19 municí-
pios, 72 escolas, 13.759 estudantes.

A titular da 21ª CRE, Ledi Daiana Diesel, e a assessora técni-
ca da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Eliane dos Reis, 
coordenaram e acompanharam as atividades. Os articuladores da 
CRE não envolvidos na conversação com os diretores, entre outras 
atividades, atuaram na recepção e encaminhamento dos diretores e 
supervisores pedagógicos das escolas.

Os relatórios das escutas foram disponibilizados à CRE. Os 
mesmos relatórios serão analisados pelos departamentos da Se-
duc visando, segundo a assessora Eliane dos Reis, a avaliação dos 
programas e projetos. A partir dos relatórios, obtidos nas 30 coor-
denadorias, caso seja necessário haverá reestruturação, melhorias 
de fluxo que colaborem para o sucesso de todas as escolas e seus 
estudantes.

Durante toda a tarde esteve disponível variado bufê constan-
do de lanche e Café Colonial. Neste sentido a CRE contou com a 
parceria da Escola Técnica Celeiro (Bom Progresso) que também 
ofereceu um mimo a cada um dos colegas da Seduc. As atividades 
iniciaram às 13 horas e se estenderam até às 19 horas.

Coordenadora da 21ª CRE recepcionou o projeto

Estão sus- pensos os resul-
tados oficiais das eleições 
para o Con- selho Tutelar 
de Redento- ra. A notícia foi 
confirmada pelo Conselho 
M u n i c i p a l dos Direitos da 
Criança e do A d o l e s c e n t e 
(Comdica) de Redentora que 
publicou nesta terça-feira, 15 de outubro, um edital sobre o assunto.

O motivo seria supostas irregularidades que estão sendo apura-
das pelo Comdica em relação a postura de candidatos durante o dia 
do pleito. O Edital cita inclusive a abertura de um  inquérito civil 
para apurar irregularidades contra candidatos ao cargo de Conse-
lheiro Tutelar.  O COMDICA vai apurar as irrregularidades para 
posteriormente se pronúnciar sobre a oficialização dos resultados.

Resultado das eleições 
para Conselheiros 

Tutelares são suspensas 
em Redentora
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Em noite mágica CAP vence  
clássico com Três Passos e se 

classifica na Copa Noroeste

Uma noite mágica, assim 
pode se descrever a terça-
-feira,15, em Tenente Portela. 
Precisando da vitória, os co-
mandados do técnico Marqui-
nhos precisavam de “um algo 
a mais” e eles tiveram, com o 
apoio de mais de 500 torcedo-
res o ginásio da Escola Cléia se 
fez forte e imponente.

Entrando em quadra depen-
dendo somente das suas forças, 
os jogadores do Clube Atlético 
Portela precisavam buscar den-
tro de si aquele gás a mais. E 
assim aconteceu. Com um fe-
chamento desde os primeiros 
momentos no vestiário, com 
as palavras do técnico ecoando 
em suas cabeças, os jogadores 
foram à quadra, reforçados pela 
presença dos federados Gian e 
Andy, mas com a força da casa 
ecoando forte dentro das quatro 
linhas.

Do outro lado, um gigante, 
os atuais campeões, o selecio-
nado da ATLEC de Três Passos. 
Mesmo já classificado para às 
semifinais do certame, os re-
presentantes da capital da Re-
gião Celeiro não atravessaram 
a ponte do rio Turvo somente 
para cumprir tabela. Após ter 
poupado jogadores contra a 
equipe de Chiapetta, o time 
veio completo.

Mas a noite era realmen-
te de quem até o momento era 
considerado o “patinho feio” 
do campeonato. Empurrados 
pelo canto da torcida, o time do 
CAP mostrou desde o primeiro 
segundo que poderia até não se 
classificar, mas que não ia ser 
por falta de entrega e dedica-
ção.

A primeira etapa foi de mui-
ta igualdade, um jogo pegado, 
truncado, quente, afinal de con-
tas é um clássico. De chances 
reais, somente uma para cada 
lado. Um chute de longa distân-
cia que acertou a trave maior de 
ambos os goleiros. Já dentro de 
quadra, muita disputa, tendo o 
jogo ficado paralisado por mais 
de 5 minutos para que os âni-
mos se acalmassem após uma 
disputa que acabou envolvendo 
o banco de reservas dos visitan-
tes.

Passados os primeiros 20 
minutos, restava um tempo para 
dar continuidade à caminhada. 
O gol veio e não foi daqueles 
trazidos a peso de ouro. Gol 
não, um golaço, como se diz no 
futebol, Cristian “Pitico”, com 
toda a habilidade que Deus lhe 
concedeu, levou a jogada para 
a ponta direita, cortou para o 
meio, deixando seu marcador 
no chão e num chute forte, fir-
me venceu um goleiro quase 
intransponível, marcando 1x0 
para Tenente Portela.

À partir daí a emoção que já 
aflorava cresceu ainda mais. Os 
ânimos da torcida, movimen-
tada pela charanga organizada, 
estava no máximo. O jogo con-
tinuava igual, até que a menos 
de 2 minutos para o fim, Tenen-
te Portela teve um jogador ex-
pulso, apimentando ainda mais 
os instantes finais do clássico. 
Mas como na vida tudo que tem 
mais sabor não vem de forma 
fácil, aqueles três jogadores 
em quadra, somados ao goleiro 
Gian, se multiplicavam, cor-
riam pelos companheiros, pela 
torcida e assim Daví mais uma 
vez derrotou Golias.

A vitória poderia ter sido 
ainda maior, se o pivô Andy 
não fosse surpreendido pelo 
cronômetro. Recuperando uma 
bola, após um erro de passe 
do goleiro Parede, ele avançou 
pela esquerda, chutou forte, no 
entanto, no momento em que a 
bola tocava à rede, os segundos 
já haviam zerados e o placar fi-
cou mesmo em 1x0.

Na partida preliminar a 
equipe de São Martinho ga-
rantiu classificação ao vencer 
Chiapetta pelo placar de 2x1. 
Com todos os jogos da fase de 
grupos já disputados, a classifi-
cação ficou da seguinte forma. 
Pela Chave A, ATLEC em pri-
meiro com 18 pontos, segui-
do de São Martinho com 15 e 
Tenente Portela com 13, nas 
duas últimas colocações fica-
ram Chiapetta com 12 pontos e 
Crissiumal com 1.

Na  Chave B, São José do 
Inhacorá classificou em primei-
ro com 15 pontos, seguido por 
Três de Maio com 13 e Humai-
tá com 12, na quarta colocação 
ficou Boa Vista do Buricá com 
9 e na lanterna Miraguaí com 5.

Os confrontos de quartas de 
final ficaram assim definidos, 
dia 18/10, em Três de Maio, se 
enfrentam São Martinho Futsal 
x CMD Humaitá e Três de Maio 
x Tenente Portela. Os jogos de 
volta estão programados para 
o dia 22/10, em São Martinho, 
com o time da casa fazendo o 
jogo de fundo.

As equipes da ATLEC e São 
José do Inhacorá, em virtude de 
terem se classificado em pri-
meiro de suas chaves, já foram 
automaticamente para as semi-
finais.

Com a vitória a equipes de Tenente Portela conseguiu na classificação para a próxima fase 

Foto: C
leber Tesche

Eduardo Salvadori

COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Os peixes marinhos que vivem a 900 metros de profundidade, 
ou mais, não nadam. Sua maneira de locomoção é diferente em 
razão da pressão intensa da água. A extraordinária força da pres-
são da água sobre os corpos nessa profundidade pode ser compa-
rada a dois automóveis empilhados sobre o nosso dedinho do pé, 
diz um pesquisador americano. O peso da água funciona como 
uma poderosa prensa. Um homem que saísse do submarino nessa 
região seria imediatamente esmagado.

 Paradoxalmente, os animais marinhos e peixes que vi-
vem nessa profundidade são extremamente moles. Seus corpos 
são gelatinosos. Muitos deles simplesmente desmancham quando 
são tocados pelas nossas mãos. E como sobrevivem em ambiente 
de tamanha pressão? Em 2009 foi descoberto e capturado por lá 
um desses peixinhos de gelatina. Quando colocado em contato 
com a luz, a parte da cabeça que protegia os olhos simplesmente 
derreteu, deixando exposta até mesmo a parte interna dos olhos.

 Mas há outro mistério curioso a respeito dessas criaturas 
das profundezas. Esses peixes moles vivem no mínimo o dobro 
em relação aos que estão na superfície. Não há explicação lógi-
ca para isso, pois esse ambiente completamente escuro e gelado 
apresenta, além do frio e da falta de luz, inúmeras outras formas 
de insalubridade que não ocorrem na superfície. Por exemplo, 
eles vivem em uma espécie de cemitério, pois no mar profundo 
depositam-se todos os restos mortais dos seres vivos que morrem 
lá em cima e não são aproveitados por algum animal marinho ou 
peixe. E ainda estão expostos a uma contínua chuva de fezes e ou-
tros detritos animais e vegetais, sem falar nos poluentes mortais 
derivados do lixo produzido pelo homem.  Como podem então 
essas criaturas tão frágeis, logo nesse ambiente, viverem o dobro 
daqueles que habitam a superfície oceânica?

 Mais uma coisa. Em 1977, descobriu-se perto da costa do 
México, no fundo do oceano, uma cordilheira de montanhas de 
rochas vulcânicas. A 2.600 metros de profundidade, essa cordi-
lheira mede 65.000 quilômetros de comprimento. Todas as mon-
tanhas enfileiradas têm a forma de uma chaminé. Ocorre que a 
cada erupção sobem das profundezas milhões de toneladas de ro-
cha derretida, que, ao entrarem em contato com a água gelada do 
oceano, solidificam-se, tomando a forma de uma chaminé.

 Apesar de sua estonteante beleza, um vulcão é sempre 
uma poderosa máquina de matar. Não só porque derrama rios de 
lavas incandescentes que vão derretendo tudo o que encontram, 
mas principalmente porque expele os gases mais tóxicos já co-
nhecidos pela ciência. Dentre eles o cianeto, o gás usado por Hi-
tler para exterminar prisioneiros nas câmaras de execuções. Por 
isso, antes da descoberta da cordilheira vulcânica do México, os 
cientistas não tinham dúvida de que a erupção de um vulcão no 
mar seria algo realmente catastrófico para toda a vida marinha.

 Ficaram então assombrados, pois um vulcão em plena 
atividade, distribuído por 65 mil quilômetros, nenhuma morte 
provocava. Quando examinaram a água do local, constataram 
ainda mais assombrados: havia nela bilhões de bactérias que se 
alimentavam exatamente dos gases mortais expelidos pelas cha-
minés. Claro que não acreditaram, pois bactéria morre com vene-
nos vulcânicos. Mas depois de repetirem os exames por muitas 
e muitas vezes, não deu outra: aquele tipo de bactéria só existia 
ali, e só se alimentava dos gases tóxicos do vulcão. Mais: quando 
o vulcão adormece, elas também desaparecem; quando o vulcão 
desperta nas profundezas, elas ressurgem. Para proteger a vida 
marinha.

 Quanta maravilha na Obra da Criação!

Maravilhas da Criação (II)

Extravio de Bloco
Vagner dos Santos Tubias residente no município de Reden-

tora -RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Ta-
lão de Notas Fiscais de Produtor Rural (P 042 286651 a  P 042 
286660) com inscrição estadual sob o nº 216 1029341 série P042 
286651.
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Comitiva de Derrubadas busca re-
cursos financeiros em Brasília

Derrubadas realiza evento alusivo ao 
Outubro Rosa

Novo Golpe é aplicado pela Internet 
na Região

Governo confirma o pagamento de 13º 
para o Bolsa Familía

Municípios da região não arrecadam 
suficiente para pagar câmaras

Alético de Portela passa para a pró-
xima fase da Copa Noroeste

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indispensá-
vel leitura sobre 
política do Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas
Por  Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

55 3551 1200

Portelense é escolhida em 
concurso promovido por ZH

Natural de Tenente Portela e 
estudante do curso de Jornalis-
mo da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Isabel Linck Gomes, é uma 
dos cinco vencedores da edi-
ção 2019 do concurso ‘Primeira 
Pauta’, promovido pelo Jornal 
Zero Hora (ZH).

– É indiscutível que vai ser 
uma baita experiência e que eu 
vou aprender muito, tanto com 
os profissionais quanto com os 
colegas com quem vou traba-
lhar – destacou a portelense.

O resultado do concurso, 
voltado para estudantes de Jor-
nalismo no Estado, foi anun-
ciado na tarde desta terça-feira 
(15) durante o Seminário Pri-
meira Pauta, na sede do Grupo 
RBS em Porto Alegre. Os 15 
finalistas puderam conversar 
com repórteres, editores e ges-
tores, além de conhecer a Reda-
ção Integrada de GaúchaZH.

Carlos Etchichury, editor 
chefe de ZH, foi um dos res-
ponsáveis por recepcionar os 
participantes. – A experiência 

de trabalhar numa redação, na 
nossa profissão, é única – disse 
Carlos Etchichury, após ouvir 
os relatos dos estudantes.

Andressa Xavier, editora 
chefe da Rádio Gaúcha e pri-
meira mulher a ocupar o cargo, 
comentou os desafios cotidia-
nos de gerenciar uma emissora 
líder de audiência.

Os vencedores, que preci-
saram desenvolver conteúdos 
multimídia ao longo da compe-
tição, com produção de podcast 
e vídeo, além de texto, terão a 
oportunidade de vivenciar uma 

semana de imersão na Redação 
Integrada de GaúchaZH, com 
bate papos e atividades jorna-
lísticas, de 28 de outubro a 1º 
de novembro.

Os outros quatro vencedores 
do concurso neste ano são: Ca-
mila Pellin, da Universidade de 
Passo Fundo (UPF); Henrique 
Tedesco Abrahão, da Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS); Darlan Fagundes 
Witchaki e Erika Dal Carobo 
Viana, ambos da Universidade 
Federal do Pampa (UNIPAM-
PA).
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