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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

CUSTO DA VIOLÊNCIA E 
DA IMPUNIDADE

Fidelização como diferencial para o sucesso
Por Giordania R. Tavares

A competitividade no mundo dos negócios exige cada vez mais das empresas. Para se manter ativa 
e conectada com as tendências do mercado, não basta apenas oferecer produtos de qualidade: é preciso 
sensibilidade ao lidar com clientes e stakeholders. Se engana a marca que dá prioridade única à atração 
de novos clientes: antes, é preciso fidelizar. Conquistar a confiança vai muito além de apenas apresen-
tar os produtos da empresa. É preciso fazer o cliente acreditar na marca, nos seus valores e nas suas 
competências. Ao vender um produto, as empresas não estão apenas oferecendo uma mercadoria, mas 
proporcionando uma experiência de compra que deve ser positiva e duradoura. Afinal, o cenário nem 
sempre é promissor se os diferenciais oferecidos se restringirem aos produtos.

O segredo para uma boa relação com o comprador é compreender o cenário, o mercado, as oportu-
nidades e ameaças do seu negócio. É entender as necessidades dos clientes, pois este aspecto colabora 
não só para o desenvolvimento de produtos funcionais, mas também proporciona o crescimento de 
uma relação de confiança e credibilidade. Para satisfazer o cliente, não é necessário realizar todas as 
solicitações que ele desejar, muito pelo contrário: é preciso saber dizer &ldquo;não&rdquo;, afinal, é 
papel da marca entender como solucionar os problemas e executar aquilo que o cliente deseja da me-
lhor forma possível.

No entanto, a venda não acaba quando o cliente adquire os produtos, é preciso seguir de mãos dadas, 
fornecedor e cliente. Quebrou uma peça e acabou a garantia? A mercadoria precisa ser entregue com 
urgência? O comprador precisa saber com quem contar, em quem confiar. É preciso ouvir e entender o 
cliente. Para qualquer empresa de sucesso, é primordial possuir um serviço diferenciado, informação 
com qualidade e atendimento rápido para que haja confiança em toda a cadeia e não apenas no produto. 
Planejamento e organização são peças-chave para grandes resultados e as empresas que agem assim 
são as que driblam as crises e alavancam seu crescimento. Um pós-venda eficaz é a melhor estratégia, 
pois um cliente satisfeito irá compartilhar a sua boa experiência, gerando novos contatos e contratos 
para a empresa.

A fidelização do cliente é o fator que pode definir o sucesso de uma empresa. Através de técnicas 
que visam criar uma relação de confiança, geram-se feedbacks honestos e positivos, além de trazer uma 
receita previsível. Cliente fiel, certamente comprará novamente. Não são as semelhanças que fazem 
a diferença e os caminhos conhecidos não são os únicos que podem levar a marca além. É preciso se 
destacar no cenário. Uma empresa pode ser o que quiser, desde que acredite, e saiba que sempre haverá 
clientes dispostos a acreditarem também.

Diretora da Rayflex, Giordania R. Tavares é graduada em adminis-
tração pela UNICID, com especialização pela Universidade Presbiteri-

ana Mackenzie.

As propostas apresentadas pelo Ministro Sérgio Moro, que serão 
levadas ao crivo do Congresso Nacional, não conseguirão eliminar a 
violência da vida dos brasileiros. Seria maravilhoso se conseguisse, 
mas não vai, no entanto, esse será um passo fundamental no combate 

a criminalidade.
Existem dois pontos que precisam ser analisados quando se pensa em diminuir índices da crimina-

lidade. O primeiro é combater o crime e isso se faz combatendo as condições pelas quais o crime se 
propaga de maneira mais abundante. Se combate o crime com educação, emprego e ataque à miséria. 
Você precisa criar mecanismo para que as pessoas enveredem para uma vida de bem ao invés do que 
uma de crimes. Existem criminosos que são verdadeiras almas más, no entanto, existem aqueles que 
foram fortemente influenciados pelo ambiente e se tornaram almas más em alguma parte do caminho. 
Combater o crime é mais difícil e os resultados demoram mais para serem sentidos.

O segundo ponto é combater o criminoso. É ilusório você pensar que alguém que já está no crime, 
muitas vezes atuando de maneira “profissional”, vai deixar essa vida para buscar uma vaga no mer-
cado de trabalho ou para buscar uma qualificação. A verdade é que a porcentagem de criminosos que 
conseguem se ressocializar é muito pequena, então é preciso também combater o criminoso e é neste 
segundo ponto que entra Ministro Sérgio Moro e o seu pacote para segurança pública.

Para efeitos imediatos precisamos enrijecer as leis, proteger nossos policiais, garantir a legitima 
defesa ao nosso povo e passar os direitos humanos para o lado certo. O pacote de Sérgio Moro pode 
não ser perfeito olhado de dentro de uma sala, onde se vê tudo a distância e protegido pelo sistema, 
mas, para nós, meros mortais, que encaram a violência no dia-a-dia, que precisam muitas vezes encarar 
os criminosos nos olhos, que somos o verdadeiro povo do Brasil, o pacote vem de encontro as nossas 
necessidades. Simples assim. Essas medidas poderão fazer a diferença. É um grande passo para come-
çarmos a criar um país mais seguro.

O pacote de Sérgio Moro

“Quanto mais te cavo, e em ti me aprofundo, mais descubro 
que em ti não há fundo”. Henrik Ibsen.

O que pode ser muito pior do que a corrupção, esse câncer finan-
ceiro e moral que tanto dano causa ao país? Que obra nefasta sepulta 
mais oportunidades, desemprega mais, afasta maior número de inves-
tidores, e desqualifica a educação tanto quanto, ou ainda mais do que 
os desvios de finalidade a que é submetida?

 Refiro-me à irresponsabilidade fiscal. Ela é companheira de um 
setor público que se agigantou sobre os ombros da sociedade. Aliás, 
o Estado brasileiro não leu Esopo e sacrifica, todo dia, poedeiras de 
ovos de ouro. Nos altiplanos da pátria, os poderes de Estado se ex-
pandem incessantemente, acumulando uma casca sobre a outra, qual 
cebola, como talvez a descrevesse Ibsen com a analogia do verso em 
epígrafe.

Os números da corrupção vão dos milhares de reais aos bilhões de 
reais. É dentro dos limites bem amplos dessa escala que eles podem 
ser contados. Já os números do gasto público financiado com endivi-
damento se medem em trilhões de reais. Se amortizados, como de-
veriam ser, consumiriam metade do orçamento da União; se rolados, 
custam a cada virada de folhinha, centenas de bilhões de reais. Todo 
ano, fazem sumir valor muito superior ao da corrupção acumulada em 
muito tempo.

Uma face visível desse monstro pode ser apreciada nas 12 mil 
obras paradas (metade das quais sob responsabilidade da União). Mas 
há outra, mais pérfida, que se expressa na indigência, no abandono e 
na miséria a que vivem submetidos dezenas de milhões de brasileiros 
que deveriam ocupar o foco da atenção desse mesmo Estado, desse 
mesmo setor público. Isso é injustiça que dói na pele da mais tosca 
sensibilidade.

No entanto, em que pesem os números, chamou-me a atenção a 
falta de eco, por exemplo, às manifestações de uns poucos novos con-
gressistas por austeridade, por redução das despesas autorizadas e de 
seus quadros de assessores. Os montantes assim obtidos fazem pouca 
cócega no fundo em que se cava, para dizer como o poeta norueguês, 
mas atitude – ah, a atitude! – elegeu Bolsonaro, mobilizou dezenas de 
milhões, e tem poderoso efeito multiplicador.

Pense na força das poderosas corporações funcionais; pondere o 
modo leviano como medidas saneadoras dormem nas gavetas de al-
guns ministros do STF; reflita sobre como, em tantos níveis, o Poder 
Judiciário e seus órgãos auxiliares expedem determinações que en-
volvem gasto público sem qualquer cobertura; imagine a barragem 
que desaba quando 11 ministros majoram os próprios vencimentos; 
avalie a facilidade com que se criam conselhos nacionais, conselhos 
superiores, órgãos colegiados, agências nacionais, que logo terão seus 
palácios em Brasília e extravagantes folhas de pagamento; dê uma 
olhada no preço final das vinculações e isonomias; atente ao quanto 
tem custado comprar apoio parlamentar mediante favores prestados 
com recursos públicos; calcule os preços de deliberações parlamen-
tares arrancadas por lotadas galerias cujo único interesse é enviar a 
todos os demais a conta de suas postulações.

Vejo no governo e vi em alguns congressistas atitude avessa a isso. 
Mas falta testemunhá-la no recinto dos grandes privilégios, no âm-
bito das grandes decisões. Ou seja, no luxuoso berçário da miséria. 
Diante do Palácio da Alvorada, a escultura “As Iaras” (duas mulheres 
puxando os próprios cabelos), talvez representem, sem querer, uma 
antevisão do desespero que, por tanto tempo, se iria abateria sobre 
sucessivas gerações de brasileiros.
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***Dizem por aí que as articulações para as 
próximas eleições já estão iniciando. Prova 
é a presença de manifestações de políticos 
nas redes sociais.
***Aliás, as redes sociais serão o grande 
canal de comunicação no ano de 2020 na 
disputa municipal.
***Dizem por aí que em poucos dias foram 
mortas pelo menos três cobras no Bairro 
Fries. Um problema decorrente do descaso 
com os terremos vagos na região.
***O cara foi chutado e humilhado e mes-
mo assim, vez por outra, liga para ex para 
saber como ela está sem ele...kkk
***Dizem por aí que os pedriscos soltos 
que se acumulam nas rótulas ainda vão dar 
o que falar.
***Na tapijara com a Pr. Bins um moto-
queiro quase foi pro brejo....

Um monte de terra no meio do caminho
Moradores do Bairro Cresol estão reclamando 
de uma caçambada de terra que foi colocada pela 
prefeitura no meio de uma rua. Os moradores já 
acionaram o poder público, porém, não recebe-
ram nenhuma resposta. Segundo o morador que 
entrou em contato conosco, o temor é de que cho-
va e a rua vire um lamaçal. Outro medo é o risco 
para o trânsito no local.

Um casal vivia numa vivenda locali-
zada num empreendimento com várias 
outras vivendas geminadas, onde os jar-
dins eram contíguos uns aos outros… 
Esse casal, que passarei a tratar por casal 
“Silva” tinha um pequeno cachorro de uma 
raça inofensiva (rotweiler!) sendo que um 
dos seus vizinhos directos (que passarei a 
tratar por casal “Mendes”) tinha um outro 
cãozinho mais pequenino (caniche). 
Um belo dia, estava a Srª. Silva a cui-
dar do jardim quando aparece o seu 
rotweiler todo contente a abanar a cau-
da, com uma “coisa” branca na boca. 
Quando a Srª. Silva olhou bem, repa-
rou que o seu rottweiler tinha na boca, 
o pobre caniche da vizinha, cheio de 
terra por todos os lados, e já sem vida. 
Receando ter problemas de vizinhança, a 
inteligente Srª. Silva resolveu a situação da 
seguinte forma: pegou no caniche, deu-lhe 
uma grande banhoca, e foi colocá-lo no 
jardim da vizinha, dentro da sua casotinha. 
Passado cerca de duas semanas, o Sr. Sil-
va (entretanto a par de toda a situação) en-
controu o Sr. Mendes… 
– Então, está tudo bem?? 
– Não pá.. Não está nada bem.. A minha 
mulher está com uma depressão.. e eu 
próprio também não estou muito bem… 
– Então?? 
– Epa… Lembras-te do “pitufo”?? 
– Sim…. 
– Epa… o bichinho morreu há uns dias… 
– Ehhhh… Tão chato… Uma pessoa 
habitua-se aos bichos e depois é um pro-
blema.. 
– Epa não é só isso… É que o bichinho 
morreu, nós enterrámo-lo e passados dois 
dias ele apareceu outra vez na casota, todo 
lavadinho e tudo…

O BEBADO!

Um bêbado é a abordado às 
3 da manhã pela polícia.
O policial pergunta:
– Para onde vai nesse esta-
do, a esta hora?

O bêbado responde:
– Vou a uma palestra sobre o abuso do 
álcool e seus efeitos letais para o orga-
nismo, o mau exemplo, as consequências 
nefastas para a família, bem como o pro-
blema que causa na economia familiar e a 
irresponsabilidade absoluta.
O policial olha sem acreditar e diz?
– A sério? E quem vai dar uma palestra a 
esta hora da madrugada?
– E quem pode ser? … A minha mulher… 
logo que chegar a casa.

Cobras são encontradas no bairro Fries
A falta de limpeza dos terrenos no verão são um con-
vite para a criação de ofídios nos bairros da cidade. 
Um dos bairros que sofre as consequências deste 
descaso dos proprietários e da fiscalização do poder 
público é o Fries. Uma leitora nos enviou fotos de 
uma das 3 cobras mortas  nos últimosos dias na rua 
Uruguai. O temor maior é com as crianças que brin-
cam próximas destes locais.

SENADOR LASIER MARTINS: O senador gaúcho definitivamente está deixando o bai-
xo clero. Foi figura importante na articulação que levou a derrota do Renan Calheiros e na 
vitória de Davi Alcolumbre. Deixou o PSD e ingressou no Podemos. Deverá assumir a 
segunda vice-presidência do senado onde pretendo reabrir pedidos de cassação de ministro 
do Supremo Tribunal Federal. Vai virar notícia e entras no time dos cardeais.

***Se um entendimento com governo fe-
deral era difícil com Temer, sendo adminis-
trado por uma coligação com os comunistas 
deve ficar mais difícil com Bolsonaro, é a 
avaliação que um conterrâneo faz...kk
***Dizem por aí que está na hora da segun-
da mão nas casinhas do Bairro Renascer.
***Dizem por aí que em 
breve teremos o “totem” co-
lorado...
***Talvez o evento empol-
gue a torcida, uma vez que 
o time não tá lá estas coisas.
***Será que as festinhas de 
“rendevous”acabaram ou as 
senhoras ficaram mais dis-
cretas???
***Para quem não enten-
deu:  “Pizza com Guaraná”.

Investindo no cidadão

Em mais uma iniciativa da Administração 
Municipal, inserida no Programa Três Pas-
sos de Cara Nova, foram instalados parklets 
em locais públicos estratégicos da cidade.
A ação vai proporcionar melhor mobilida-
de, acessibilidade, convivência das pessoas 
e aproveitamento destes espaços pela popu-
lação em geral, garantindo um local mais 
aconchegante, moderno e seguro.
A arquiteta da Prefeitura Municipal, Camila 
Buchner, responsável pelo projeto, explica 
que os parklets são uma intervenção urbana 
que visam humanizar a cidade e incentivar 
o convívio social. “Surgem como forma de 
extensão do passeio público e podem ser 
equipados com bancos, floreiras, mesas e 
cadeiras, guarda sois, paraciclos, entre ou-
tros”, disse.

***O acendimento da chama do MTG em 
Portela deverá contribuir para o incremento 
das estruturas da cultura gaúcha da região.
***Os centros de tradição já estão passando 
por obras e reformas. Positivo!
***A falta de preparo abrevia o estrelato de 
alguns craques. Um dos nossos conseguiu 
ficar 2 minutos em campo.
***Será que em 2019 as viagens à POA 
continuarão obedecendo ao calendário do 
Brasileirão e da Copa do Brasil???
***Dizem por aí que até agora ninguém se 
movimentou para a realização da Expoten-
po.
***Será que sai...
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Caso Bernardo: Juri terá 
transmissão pela internet

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJ-RS) anun-
ciou que transmitirá ao vivo 
pela internet e com cobertura 
no Twitter, o julgamento de Le-
andro Boldrini, Graciele Ugu-
lini, Edelvânia Wirganovicz e 
Evandro Wirganovicz, acusa-
dos de participação na morte do 
menino Bernardo Uglione Bol-
drini, de 11 anos.

Agendado para o próximo 
dia 11 de março, em Três Pas-
sos, o julgamento terá 28 teste-
munhas. Além delas, os quatro 
réus também serão interroga-
dos. O Júri será presidido pela 
magistrada Sucilene Engler 
Werle e a previsão é que os 
trabalhos sejam concluídos em 

aproximadamente uma semana.
Segundo a denúncia do 

Ministério Público Bernardo 
Uglione Boldrini, de 11 anos, 
desapareceu em 4/4/14, em Três 
Passos. Seu corpo foi encontra-
do na noite de 14 do mesmo 
mês, dentro de um saco plástico 
e enterrado às margens de um 
rio em Frederico Westphalen. 
Edelvânia Wirganovicz, amiga 
da madrasta Graciele Ugulini, 
admitiu o crime e apontou o lo-
cal onde a criança foi enterrada.

Respondem ao processo cri-
minal o pai de Bernardo, Le-
andro Boldrini, a madrasta do 
menino, Graciele Ugulini, e os 
irmãos Edelvânia e Evandro 
Wirganovicz. Eles serão julga-

dos pelo Conselho de Sentença 
do Tribunal do Júri, onde os ju-
rados decidirão se são culpados 
ou inocentes dos crimes de ho-
micídio quadruplamente qua-
lificado (Leandro e Graciele), 
triplamente qualificado (Edel-
vânia) e duplamente qualificado 
(Evandro), além de ocultação 
de cadáver. Leandro Boldrini 
também responderá pelo crime 
de falsidade ideológica. A de-
núncia foi aceita pelo Juiz de 
Direito Marcos Luís Agostini, 
então titular da Vara Judicial 
da Comarca de Três Passos, em 
16/5/14. Os réus estão presos.

O Sistema Província estará 
fazendo um amplo trabalho de 
cobertura o julgamento.
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Leandro, Graciele, Edelvânia e Evândro serão julgados pelo crime bárbaro

Redentora realiza mais uma 
edição do Hiperdia

O encontro ocorreu na últi-
ma terça-feira, 05 de fevereiro, 
no auditório da Secretaria de 
Saúde  de Redentora. O evento 
faz parte do Programa Nacio-
nal de Hipertensão e Diabetes 
mellitus (Hiperdia). 

A equipe da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF 1) da 
Secretaria Municipal de Saúde 
faz o cadastramento e acompa-
nhamento de portadores de hi-
pertensão arterial e/ou diabetes 
mellitus atendidos na rede am-
bulatorial do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

O médico Adevaldo Luiz 
Vicente Júnior conversou com 
os pacientes, orientando sobre 
os cuidados que hipertensos e 
diabéticos precisam observar.

O Hiperdia destina-se ao ca-
dastramento e acompanhamen-

to de portadores de hipertensão 
arterial e/ou diabetes mellitus 
atendidos na rede ambulatorial 
do Sistema Único de Saúde – 
SUS, permitindo gerar informa-
ção para aquisição, dispensação 
e distribuição de medicamentos 
de forma regular e sistemática a 
todos os pacientes cadastrados. 
O sistema envia dados para o 
Cartão Nacional de Saúde, fun-
cionalidade que garante a iden-

tificação única do usuário do 
Sistema Único de Saúde – SUS.

Em Redentora a secretaria 
municipal de saúde reúne esses 
pacientes para passar orienta-
ções técnicas e para permitir 
o convívio entre pessoas que 
muitas vezes enfrentam os mes-
mos tipos de saúde, fortalecen-
do assim, as condições para que 
o paciente possa enfrentar as 
doenças.
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Acompanhei com interesse a exposição das propostas do mi-
nistro Sérgio Moro para melhorar a situação da segurança públi-
ca. Quase todos os itens são pertinentes e necessários, mas, na 
prática, em nada mudarão a vida do cidadão comum.

 O que todos nós queremos quando falamos em seguran-
ça?

 Queremos andar e estar tranquilos nas nossas casas, nas 
nossas empresas, nas ruas, nos estabelecimentos bancários, nos 
momentos de lazer, enfim, nosso desejo é levar a vida como se 
não existissem assaltantes, estupradores, homicidas, ladrões, tra-
ficantes e corruptos. Precisamos exercer nossa liberdade de ir e 
vir plenamente. Em todo lugar. A qualquer hora.

 O problema é que precisamos dessa garantia para ontem. 
Ninguém suporta mais a desgraça em que se transformou o quo-
tidiano social em relação à segurança.

 As propostas do Moro endurecem as punições para o cri-
me organizado, instrumentalizam um pouco mais os órgãos de 
investigação, dificultam a soltura de presos condenados por cri-
mes mais graves, permitem a prisão de corruptos antes do fim do 
processo, entre outras coisas necessárias.

 Medidas importantes, mas quase todas relacionadas a 
formalidades jurídicas que não surtem nenhum efeito imediato 
no dia a dia das pessoas.

 O que faltou então? Para começar, Moro deveria ter ela-
borado as propostas a quatro mãos com Paulo Guedes, Ministro 
da Economia. Porque, para melhorar a segurança de forma ime-
diata - e é isso que todos esperam –, precisa-se de dinheiro. Muito 
dinheiro.

 No meu entender, faltou o principal, que são três coisas: 
aumentar o número de policiais; construir mais presídios e isolar 
do contato externo os presos de regime fechado.

 Muitas delegacias de polícia do interior fecham durante 
a noite e fins de semana. Pode isso? Por falta de servidores. Em 
grande parte das cidades do interior não existem delegacias e des-
tacamentos policiais militares. Há centenas de cidades com alto 
índice de criminalidade que contam com dois policiais militares 
em serviço, apenas. Se quiserem fazer uma ronda com sua obso-
leta viatura, deixam a sede policial fechada. Literalmente cha-
veada. Conheço uma dezena de cidades que estão bem assim. Já 
pensou que coisa triste um cidadão em apuros ligar para o 190 e 
nem ser atendido?

 E esses raros policiais recebendo uma remuneração ver-
gonhosamente baixa. De forma parcelada. É necessário multipli-
car por vinte o número de policiais nas ruas. E remunerar-lhes 
dignamente.

 Sobre a necessidade de construir mais presídios, nem é 
preciso tecer qualquer consideração. É uma grande vergonha essa 
superlotação das casas prisionais. E se quisermos endurecer a re-
pressão e prendermos mais, como defende Sérgio Moro, é preciso 
começar por construir mais presídios. Logicamente.

 Outra medida a ser tomada em caráter de urgência é a 
proibição de visitas íntimas a presos fechados. Pelo menos àque-
les do crime organizado. Nem falei da necessidade de bloqueio de 
sinal de celular nos presídios, porque esse assunto já está surrado 
demais. Insisto no problema das visitas íntimas.

 Há poucos dias foi executada uma menina de nove anos 
de idade, a mando de um criminoso preso. A ordem de execução 
teria chegado ao matador por recado depois de uma visita íntima.

 Visita íntima é um direito que o preso tem de receber seu 
parceiro para manter relação sexual. O encontro não pode ser fil-
mado, gravado, nem escutado por um agente penitenciário. Então 
o preso que exerce liderança em organização criminosa aproveita 
para mandar o recado que quiser, como incendiar ônibus, execu-
tar desafetos ou assaltar bancos.

 Precisa a sociedade pagar tão caro para que um bandido 
tenha esse luxo?

 Como as medidas do Moro não contemplam essas coisas, 
tudo continuará como dantes no Quartel de Abrantes.

As propostas do Moro
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Toda a Região Celeiro está sob alerta de 
infestação do mosquito Aedes Aegypti
C e n t r o 

Estadual de 
Vi g i l â n c i a 
em Saúde 
(CEVs) con-
firmou, na 
quinta-feira, 
24, um caso 
de dengue no 
município de 
Panambi e na 
sexta-feira, 
1º o segundo 
em Candido 
Godói. São 
os primeiros casos autóctones 
(doença contraída dentro do Es-
tado) confirmado em 2019 no 
Rio Grande do Sul. Além des-
ses, outros três casos de dengue 
também foram confirmados em 
residentes dos municípios de 
São Luiz Gonzaga e Sete de Se-
tembro (com dois casos). Esses 
se referem a residentes no Esta-
do, mas que contraíram a doen-
ça em viagens a outras regiões 
do país.

– O caso em Panambi liga 
o alerta da nossa região, por-
que é uma cidade relativamente 
perto e temos um alto índice de 
infestação nos municípios da 
19ª Coordenadoria Regional de 
Saúde (19ª CRS). É preciso que 
a comunidade ajude a eliminar 
os focos do mosquito para que 

caso a doença chegue na re-
gião, não tenhamos um novo 
surto de dengue –, reforçou o 
médico veterinário e coordena-
dor de Vigilância Ambiental da 
19ª Coordenadoria Regional de 
Saúde (19ª CRS), Mauro Dor-
nelles.

O profissional explica que 
um município é considerado 
infestado quando se identifica 
a presença de focos de larvas 
do Aedes aegypti nas ações de 
busca ativa ao menos uma vez 
nos últimos 12 meses e na re-
gião de abrangência da coorde-
nadoria, de 26 municípios, 16 
estão em estado de alerta com 
índices de infestação considera-
dos médio e alto.

De acordo com dados da 
Secretaria Estadual da Saúde 

(SES), 319 cidades gaúchas 
atendem a esses critérios para 
serem classificadas como infes-
tadas pelo mosquito. “Isso sig-
nifica que, caso alguém venha 
de fora com a doença, nesses 
municípios pode haver o contá-
gio de mais pessoas, pois temos 
ali a presença identificada do 
mosquito transmissor”,  disse a 
chefe da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica do CEVs, Tani 
Ranieri, ao alertar que os casos 
têm ocorrido no Noroeste do 
RS.

Para o reforço nas ações de 
controle ao vetor, a secretá-
ria da Saúde, Arita Bergmann, 
anunciou nesta semana o repas-
se de R$ 2,4 milhões para 232 
municípios com risco maior de 
infestação.

D
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Os 21 municípios da Região Celeiro estão na lista dos que apresentação infestação do mosquito

De acordo com informações do boletim epidemiológico divulgado pelo Centro Estadual de Vi-
gilância em Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Saúde do RS, os 21 municípios que integram a 
região Celeiro estão na lista de 320 municípios gaúchos que são considerados infestados pelo mosqui-
to Aedes aegypti, o que apenas reforça os cuidados redobrados que as comunidades devem ter neste 
período do verão.

15ª Coordenadoria Regional de Saúde (Palmeira das Missões): Braga, Coronel Bicaco, Mira-
guaí e Redentora.

 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (Ijuí): Campo Novo, Chiapeta, Crissiumal, Humaitá, 
Inhacorá, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul e Sede Nova.

 19ª Coordenadoria Regional de Saúde (Frederico Westphalen): Barra do Guarita, Bom Pro-
gresso, Derrubadas, Esperança do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha.

Um conto de amor
Ele a conheceu há muito tempo. Quando ainda eram duas 

crianças. Ela mudou-se para a rua dele. Foi amor à primeira vista. 
Os olhos dela se cruzaram com os dele de forma que ele jamais 
esqueceria. Ela também se apaixonou, eram novos é verdade, 
mas estavam apaixonados. Eternos apaixonados na inocência e 
sinceridade da infância.

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

Ela começou sair com outros caras. Ele começou a perceber 
que a estava perdendo. Sabia que precisava falar, ele tinha que 
falar, mas não falou. O colegial acabou.

Ele foi para a faculdade de Direito, ela não. E assim os dois 
corações apaixonados se separaram.

Ele se formou, estudou ainda mais, tornou-se professor uni-
versitário, mas apesar do sucesso profissional, dentro dele havia 
sempre uma falta, um vazio, algo que ele precisava preencher. 
Um dia voltou para sua cidade. Ela seguia lá, linda, bela, como 
sempre. Pensou um milhão de vez em dizer que a amava. Falou 
com ela sobre tudo, menos sobre o que mais importava. Perto 
dela seu coração batia mais forte, suas mãos suavam, sua voz 
ficava mais fraca e toda a confiança do advogado acostumado a 
enfrentar turmas cheias de alunos, juízes, promotores e tribunais 
se esvaia pelos poros abertos de sua alma.

O tempo passou e como tudo na vida as coisas se transforma-
ram. Ele a encontrou novamente em uma cidade onde daria uma 
palestra, mas agora era tarde demais. Ela estava acompanhada do 
marido e do filho pequeno. Ela tinha seguido a vida dela e ele a 
dele, o problema é que sem ela a dele não tinha sentido.

O tempo passou, ele casou-se. Teve filhos. Não podia recla-
mar da vida. Era um homem realizado. Tinha uma família, tinha 
um bom emprego, tinha tudo o que qualquer ser humano pode 
querer para si, mas sempre que deitava a cabeça no travesseiro 
vinha a lembrança de que lhe faltava o mais importante. Faltava 
ela. O amor nunca vivido.

Sabia ele em seu íntimo que de todas as mulheres que teve, 
de todas as bocas que beijou, de todos os corpos que abraçou, a 
única que lhe fazia falta, era exatamente aquela que nunca teve.

Ele ainda a via em algumas ocasiões especiais. Agora ela não 
era mais uma menina, mas ainda era bela. O tempo não tinha lhe 
feito nenhum mal. No fundo ele sabia que o tempo era impla-
cável com todos, mas também sabia que a beleza é relativa aos 
olhos de quem a vê, e os seus olhos, eram olhos de um menino 
apaixonado.

E então a velhice chegou. O ser humano demora para admitir 
que ficou velho, que já não é mais a mesma pessoa. Geralmente 
é preciso que haja um evento em sua vida que mostre o quanto 
ele perdeu para o seu corpo. No seu caso foi a viúves. A falta da 
companheira que esteve ao seu lado por toda a vida lhe mostrou 
que ele já não era nem de perto o homem que fora um dia.

Eis então que ele decidiu que se internaria em uma casa de re-
pouso. Não queria ser um estorvo para ninguém. Chegou junto a 
porta do local e numa grande sala viu diversos idosos, alguns em 
círculos conversando, outros fazendo algumas atividades, outros 
vendo televisão e eis que no outro lado da sala, sentada em uma 
cadeira olhando para o jardim, estava ela. Quando ele a viu teve 
dúvidas, era a hora.

Ele deixou a moça que o acompanhava sozinha, atravessou 
o salão sem tirar os olhos do local onde ela estava e quando se 
aproximou, ela olhou e riu. Aquele sorriso que ele conhecia tão 
bem. Ele não se agüentou e gaguejando disse as palavras que 
tinha guardado para si pela vida toda: “Eu te amo.” Ela levantou 
e se jogou em seus braços em lágrimas:  “Pensei que você nunca 
fosse dizer.”

Eles viveram o seu amor por dois meses. No final deste perío-
do ele perdeu para o tempo. Pouco antes de morrer ele fechou os 
olhos e agradeceu a Deus. Não pela velhice que ele odiava, não 
pela morte que pairava sobre ele, não pelo sucesso profissional 
que ele teve, não pelos filhos que eram seu orgulho, mas porque 
apesar de tudo, ele morria nos braços do amor e nada na vida ou 
na morte, vale mais que isso.
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O exercício físico, que comprovadamente leva à melhoria da 
qualidade de vida de seus praticantes, também é um importan-
te aliado na reabilitação da pacientes portadores de cardiopatias, 
doenças pulmonares ou metabólicas. A prática dessas atividades, 
feita de maneira planejada, com a orientação de profissionais 
especializados e levando em conta as condições e limitação de 
cada um, possibilita combater com eficácia os principais fatores 
de risco cardiovascular. Entre outros benefícios, reduz a pressão 
arterial, modula o sistema nervoso autônomo, aprimora o condi-
cionamento aeróbico, reduz a massa gorda e os níveis de glicemia 
(açúcar sanguíneo).

Os pacientes que participam de Programas de Reabilitação 
Cardiopulmonar e Metabólica, tem melhoria da qualidade de vida 
e das condições de trabalho em função da realização de um pro-
grama desenvolvido levando em conta as características e neces-
sidades individuais. Muitos pacientes que passaram por cirurgias 
cardíacas fazem treinos regulares de corrida e, quando necessário, 
essa atividade é feita em companhia de um profissional.

O exercício tem um papel muito importante para a promoção 
da saúde e ainda mais relevante como ferramenta terapêutica para 
indivíduos com doenças como afecções cardíacas, pulmonares 
(doença pulmonar obstrutiva crônica), metabólicas (diabetes, obe-
sidade, dislipidemia, síndrome metabólica e no pós-operatório de 
cirurgia bariátrica) e oncológicas.

Estudos científicos demonstram que o programa de reabili-
tação cardiopulmonar e metabólica é tão ou mais eficiente que 
muitos dos medicamentos utilizados. O melhor resultado vem da 
combinação das medicações e do programa de reabilitação. Assim 
como os medicamentos, o exercício terapêutico demanda prescri-
ção com “dose” (intensidade), frequência e duração.

O programa de exercícios atua na melhora da capacidade car-
díaca, pulmonar e musculoesquelética; no controle da pressão ar-
terial; do perfil lipídico (colesterol e triglicérides); na tolerância à 
glicose (relacionada ao diabetes); no controle ponderal; na saúde 
mental; na imunidade; e no sono. Há também uma comprovada 
redução da morbimortalidade associada às doenças cardiovascula-
res, que constituem a principal causa de morte no Brasil.

Além disso, são baixíssimas as taxas de efeitos colaterais. Es-
tudos comprovam que, seguidos os devidos cuidados, a prática 
é muito segura. As contraindicações são pontuais e bem estabe-
lecidas, e os cuidados e níveis de supervisão necessários para as 
diferentes condições são claramente definidos.

Exercício Físico e a
 Reabilitação Cardiopulmonar

Administração de Redentora 
adquire novos maquinários

A Administração Munici-
pal de Redentora adquiriu duas 
novas máquinas, que chegaram 
hoje, dia 06 de fevereiro, ao 
município. Uma escavadeira 
hidráulica com peso operacio-
nal de 22.360 quilos e valor de 
R$ 426.450,00 e um rolo com-
pactador com peso operacional 
de 12.300 quilos e valor de R$ 

323.500,00 foram financiados 
junto ao Banco do Brasil (BB).

De acordo com o prefeito 
Nilson Paulo Costa, o BB faz 
um levantamento minucioso 
antes de dar o financiamento. 
“Nosso município conseguiu 
esse crédito, para satisfação da 
comunidade”, disse ele. Con-
forme o prefeito, se não fosse a 
parceria com o Legislativo não 

seria possível a aquisição dos 
maquinários.

A gerente de relacionamento 
do BB, Luciana Matte, esteve 
presente à entrega das máqui-
nas, assim como diversos vere-
adores, secretários municipais, 
o cacique da Terra Indígena do 
Guarita, Carlinhos Alfaiate, o 
vice-prefeito Jaime Jung e o ex-
-prefeito Arnaldo Roever.

Os novos equipamentos foram entregues em frente ao Centro Administrativo de Redentora
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Grupo é formado para 
pedir melhorias na ERS 305

Um grupo de pessoas de 
Três Passos estará se reunindo 
no próximo dia 13 de fevereiro, 
em Porto Alegre, com o secretá-
rio estadual de Transportes, Ju-
vir Costella, na intenção de rei-
vindicar o início de obras para 
melhoria de trafegabilidade na 
ERS 305, trecho entre Três Pas-
sos e Crissiumal. Moradores 
que residem em Vista Alegre, 
no distrito de Padre Gonzáles, 
interior de Três Passos, se di-
zem cansados do descaso com a 
estrada, principalmente no tre-
cho até a ponte do rio Lajeado 
Grande, na divisa com Crissiu-
mal. 

A audiência foi confirmada 
na manhã desta terça-feira, 05, 
pelo vereador trespassense Fla-
vio Habitreiter, que estará re-
presentando a Câmara de Vere-
adores. Ele estará acompanhado 
ainda do vice-prefeito, Jorge 
Dickel, demais vereadores, e 
pelo representante da comuni-
dade que reside às margens da 
rodovia, Antonio Seibert. 

No último final de sema-
na, moradores se reuniram, na 
presença do vereador, e apre-
sentaram um abaixo-assinado, 
com cerca de 100 assinaturas, 

reivindicando urgência nas 
obras de melhorias da rodovia. 
O grupo, denminado “Agricul-
tores Unidos de Vista Alegre”, 
confeccionou uma faixa com a 
inscrição: “A RST 305 PEDE 
SOCORRO”. 

Conforme os moradores da 
localidade, a estrada é funda-
mental para o escoamento da 
produção agropecuária, já que 
nas proximidades estão diver-
sas propriedades de suínos e 
leite. A estrada também já foi 

muito utilizada pelo transpor-
te coletivo de ônibus, com di-
versas linhas intermunicipais, 
e para encurtar caminho em 
setores estratégicos para a eco-
nomia e o comércio, sendo a 
ligação mais curta entre Três 
Passos, Crissiumal e Horizonti-
na. Porém, o descaso com sua 
manutenção fazem com que o 
movimento diminua na rota e 
as dificuldades de quem preci-
sa passar pelo trecho aumentar 
cada vez mais.

Moradores reclamam das condições da via 

A
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A Educação a Distância (EAD) tem se mostrado promissora no 
Brasil. Segundo o Censo EAD.BR 2016, realizado pela Associação 
Brasileira de Educação a Distância (Abed), mais de 500 mil alunos 
se matricularam em cursos totalmente a distância.

Atento às necessidades do mercado, as escolas do Senac no Es-
tado estão com inscrições abertas para capacitações nessa modali-
dade em diversos níveis. Ao todo, são 62 opções de capacitação, 
em mais de 60 polos que oferecem cursos de pós-graduação, gra-
duação e técnicos em 13 áreas: Artes, Comércio, Design, Educa-
ção, Gastronomia, Gestão, Informática, Meio Ambiente, Produção 
de alimentos, Saúde, Segurança, Tecnologia da Informação e Tu-
rismo.

A metodologia de ensino a distância do Senac é centrada no 
aluno, por isso as qualificações disponibilizam diversos recursos 
tecnológicos que facilitam a aprendizagem com orientação e acom-
panhamento online. Além do horário flexível, a modalidade EAD 
tem como vantagens o respeito ao ritmo de cada aluno, o desenvol-
vimento de competências valorizadas no mundo do trabalho, como 
organização, proatividade e responsabilidade, além de apresentar 
menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os 
estudos e a vida profissional.

As turmas iniciam nos meses de janeiro, fevereiro e março de 
2019 e as inscrições podem ser feitas pelo site www.ead.senac.br.

Senac-RS inscreve 
para cursos EAD
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Assembleias 2019 da Sicredi Celeiro RS/SC 
começam em 13 de fevereiro

O Sicredi – instituição financeira co-
operativa com mais de 4 milhões de as-
sociados e presente em 22 estados brasi-
leiros e no Distrito Federal – investe em 
ações que valorizam a participação dos 
associados. Uma delas é a Assembleia, 
reunião que permite que a decisão cole-
tiva se sobressaia e na qual o associado, 
“dono do negócio”, seguindo os prin-
cípios do cooperativismo, pode votar e 
ajudar a decidir os rumos da cooperativa 
de crédito.

A Sicredi Celeiro RS/SC, umas das 
cooperativas do Sicredi, terá o seu perí-
odo de Assembleias de 13 a 26 de feve-
reiro, em 19 municípios de sua área de 
atuação. Em 2018, as Assembleias deve-
rão reunir 6 mil associados – no ano pas-
sado, os encontros mobilizaram mais de 
5 mil associados da Cooperativa Sicredi 
Celeiro RS/SC.

“A participação do associado nas 
Assembleias é fundamental. Aqui na 
Sicredi Celeiro RS/SC,  todo o investi-
mento do associado é revertido no de-
senvolvimento da economia local. Desta 
forma, a rede de negócios é fortalecida, 
beneficiando a comunidade. Além disso, 
o associado também recebe a sua parte 
proporcional aos resultados do perío-
do”, explica Vitor Augusto Rizzardi, 
presidente da Sicredi Celeiro RS/SC. 
Confirme sua presença na agência do Si-
credi do seu município. No dia do even-
to, leve um documento de identificação.

Lula é condenado a 
12 anos e 11 

meses de prisão por 
corrupção e 
lavagem de 

dinheiro em ação da 
Lava Jato sobre 
sítio de Atibaia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva foi condenado a 12 anos e 11 me-
ses por corrupção e lavagem de dinhei-
ro nesta quarta-feira (6), no processo da 
Lava Jato que apura se ele recebeu pro-
pina por meio da reforma de um sítio em 
Atibaia (SP).

A sentença da juíza substituta Ga-
briela Hardt, da primeira instância, é a 
segunda que condena Lula na Operação 
Lava Jato no Paraná. Cabe recurso. Ou-
tras doze pessoas foram denunciadas no 
processo.

Gabriela Hardt – que substituiu o juiz 
Sérgio Moro – decretou a interdição de 
Lula para o exercício de cargo ou função 
pública pelo período equivalente ao do-
bro da pena estabelecida.

De acordo com o Ministério Público 
Federal (MPF), Lula recebeu propina do 
Grupo Schain, de José Carlos Bumlai, e 
das empreiteiras OAS a Odebrecht por 
meio da reforma e decoração no sítio 
Santa Bárbara, em Atibaia (SP), que o 
ex-presidente frequentava com a famí-
lia. Outras 12 pessoas foram denuncia-
das no processo.
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Com  novos equipamentos PRE intensifica fiscalização

D
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O Comando Rodoviário da Brigada 
Militar (CRBM), em Santo Augusto, 
promete intensificar a fiscalização em 
sua área de atuação após o recebimento 
de novos equipamentos que auxiliaram 
no trabalho dos agentes.  Já estão sendo 
usados no trabalho dois novos radares 
fotográficos, sendo um radar móvel em 
forma de pistola e outro monóculo, além 
de um bafômetro.

O novo radar móvel permite a fisca-
lização noturna, diferentemente do radar 
utilizado até então. O equipamento tem 
outro diferencial em relação ao antigo, 
pois além de registrar a fotografia à noi-
te, o equipamento transmite direto as in-
formações ao Comando Rodoviário que, 
em seguida, lança os dados no sistema 
do Detran.

 O alcance do monóculo é de 1.200 
metros, 400 metros a mais do que as 
pistolas de fiscalização. Ambos aferem 
apenas velocidade, mas, por ter maior 
alcance, o monóculo é mais eficiente na 
identificação de infrações, inclusive ul-
trapassagem em local proibido e uso do 
celular ao volante.

Hoje o pelotão do CRBM de Santo 
Augusto atende 424 km de rodovias pa-
vimentadas e 130 km de vias não pavi-
mentadas em 26 municípios. O CRBM 
informa que a fiscalização nas rodovias 
da região será intensificada a partir de 
agora. O objetivo principal é conscienti-
zar os condutores sobre a necessidade de 
respeitar os limites de velocidade, as leis 
de trânsito e utilizar os equipamentos de 
segurança.

Altas temperaturas 
aceleram maturação e 

colheita do milho no Estado

As condições climáticas predomi-
nantes da semana anterior de tempo 
seco, altas temperaturas e forte radiação 
solar, aceleraram a maturação fisiológi-
ca e colheita do milho, que já foi realiza-
da em 28% da área implantada em todo 
o Rio Grande do Sul.  De acordo com 
o Informativo Conjuntural da Emater/
RS-Ascar, divulgado nesta quinta-feira 
(07/02), assim é possível a colheita de 
grãos com uma umidade adequada que 
proporciona melhor debulha das espigas 
e maior rendimento da colheita. Por ou-
tro lado, as mesmas condições de tem-
peratura aceleram a evapotranspiração, 
que de forma isolada, faz manifestar 
sintomas de estresse hídrico, amenizado 
pelas chuvas do decorrer da semana.

A colheita avança rapidamente nesse 
período, em paralelo ao segundo plantio 
da safra 2018-2019. No norte do Esta-
do, a cultura alcança até 80% de milho 
colhido; na Campanha, 80% da cultu-
ra encontra-se em estado vegetativo. 

A produtividade das lavouras continua 
boa, com exceção daquelas cultivadas 
em áreas que estavam prontas para a co-
lheita e foram afetadas pela enchente na 
Fronteira Oeste, região em que haverá 
perda da qualidade no milho, apresen-
tando grãos ardidos, mofados e germi-
nados na espiga.

Muitas lavouras no Estado estão su-
perando a expectativa de produtividade 
média de 6,8 mil kg/ha no Estado, com 
relatos de que na Fronteira Noroeste e 
Missões há lavouras de milho sequeiro 
produzindo até 9 mil kg/há. E lavouras 
irrigadas com produtividade acima de 12 
mil kg/ha, o que caracteriza uma grande 
safra.

A cultura da soja no Rio Grande do 
Sul apresenta-se em estágio reprodutivo, 
com pouco mais da metade das lavouras 
(52%) em enchimento de grãos e 37% 
em floração. As lavouras apresentam 
bom desenvolvimento, com exceção das 
áreas que foram alagadas em janeiro.

Em
ater

A primeira dama de Redentora, Elia-
ne Amaral Costa, e a secretária muni-
cipal de Educação e Cultura, Marilene 
Rosa, promoveram uma reunião com os 
diretores das escolas municipais na ma-
nhã de hoje, dia 07 de fevereiro, com o 
objetivo de debater sobre a implantação 
do Sistema de Ensino Aprende Brasil, da 
Editora Positivo.

Na ocasião, a Administração Munici-
pal realizou a entrega de oito impresso-
ras, que serão utilizadas na Secretaria de 
Educação e nas escolas municipais, e do 
material da Editora Positivo. São livros 
e cadernos que serão utilizados pelos 
alunos, relacionados ao novo método de 
ensino.

A Administração Municipal contra-
tou a Editora Positivo, de Curitiba (PR), 
para o fornecimento de métodos de en-
sino para alunos da Educação Infantil 

(pré-escola) e dos anos iniciais do Ensi-
no Fundamental (1° ao 5º ano) de todas 
as escolas municipais.

O Sistema de Ensino Aprende Brasil 
oferece um conjunto de metodologias 
nas diferentes áreas do conhecimento, o 
que vai potencializar a qualidade do en-
sino nas escolas de Redentora.

Segundo a secretária Marilene, a im-
plantação do novo método de ensino vai 
exigir comprometimento dos diretores 
e professores. “Para que tenhamos os 
melhores resultados temos que cumprir 
nossas tarefas como gestores. E elas são 
muitas”, disse.

A primeira dama Eliane ressaltou que 
a Administração Municipal tem grande 
carinho pela Educação e busca fazer 
com que as escolas tenham infra-estru-
tura, meios e materiais para oferecer 
educação de qualidade.

Diretores das escolas 
municipais de Redentora 

debatem sobre novo 
sistema de ensino

Reunião aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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Aluna denuncia município de Tenente Portela 
em ação contra a FAÍSA

Uma das inúmeras ações que correm 
na justiça e quem tem a FAÍSA como ré 
pode vir a condenar junto o município de 
Tenente Portela. No ano de 2014 a Fa-
culdade de Santo Augusto abriu um polo 
avançado da universidade em Tenente 
Portela para o curso de enfermagem, no 
entanto, dois anos depois a faculdade 
simplesmente encerrou as atividades no 
município deixando aos alunos apenas 
a possibilidade de utilizar as matérias 
já concluídas em outras instituições de 
ensino.

Recentemente o Ministério Publico 
Federal entrou com uma ação contra a 
entidade educacional, denunciando que 
essa estava cometendo fraude por ofertar 
cursos para os quais não estava habili-
tada. O MPF justifica que a FAÍSA não 
tem liberação do Ministério da Educação 
para ofertar cursos de graduação fora do 
seu polo localizado em Santo Augusto. 
. No esquema investigado, a FAISA/
FAINTER atuava em parceria com en-
tidades não credenciadas no sistema fe-
deral de ensino e com outras instituições 
vinculadas à Uninacional (mantenedora 
da FAÍSA).

Essas entidades ofertavam cursos 
livres ou de extensão sob a denomina-
ção de cursos de graduação, enganando 
os alunos, uma vez que tais cursos não 
poderiam ser diplomados como cursos 
superiores de graduação.

O estudante que sonhava com o di-
ploma universitário era vítima de um 
golpe onde era prometido formatura 
com menos aulas e com mensalidades 
mais baratas, para no fim receber um di-
ploma sem validade.

Na ação movida pela ex-aluna Daia-
ne Fátima da Silva, que é representada 
pelo advogado Douglas Trevisol Pinhei-

ro, da cidade de Triunfo, é cobrado da-
nos morais e busca responsabilizar junto 
com a faculdade o município de Tenente 
Portela.

O advogado explica que a responsa-
bilidade do município se configura com 
o fato de que sua cliente tomou conheci-
mento do curso por divulgação do muni-
cípio, que além de divulgar amplamente 
a abertura do curso em Tenente Portela, 
ainda disponibilizou o local tanto para 
a inscrição para o vestibular no Centro 
Cultural, como para realização das au-
las e chegou a incluir a abertura do Pólo 
Presencial no Plano Municipal de Edu-
cação do Município de Tenente Portela.

O curso foi ofertado e ministrado na 
cidade de Tenente Portela, em prédio de 
propriedade do município, ou seja, junto 
à Escola Municipal Ayrton Senna, me-
diante contrapartida do Município que 
não iria cobrar qualquer valor de loca-
ção, até que a FAÍSA conseguisse local 
próprio para seu funcionamento.

Na petição inicial, o advogado Dou-
glas Pinheiro, justifica que a sua cliente 

teve aulas desde julho de 2014 até julho 
de 2016 junto ao prédio de propriedade 
do Município de Tenente Portela, sendo 
que de julho de 2016 até dezembro do 
mesmo ano, sob o argumento de que a 
prefeitura não iria mais dar contrapartida 
referente ao valor do aluguel, o local das 
aulas passou a ser o prédio de proprieda-
de dos servidores públicos municipais, 
também na cidade de Tenente Portela, 
sem estrutura adequada para a ministra-
ção de aulas universitárias.

As aulas prosseguiram até o mês de 
dezembro de 2016, quando então os alu-
nos foram informados que a FAÍSA esta-
va fechando o Polo Presencial na cidade 
de Tenente Portela, sendo que, como  a 
entidade educacional não ofertava o 
Curso de Enfermagem na sua sede, na 
cidade de Santo Augusto, não havia 
qualquer possibilidade de dar continui-
dade ao curso, para a sua conclusão, de 
modo que a FAISA somente disponibi-
lizaria os devidos Certificados para fins 
de aproveitamento de estudos em outras 
universidades que os alunos deveriam 

buscar ingresso.
O advogado justifica há responsabili-

dade solidária do município de Tenente 
Portela, usando como provas reporta-
gens de jornais locais e programas de rá-
dios da própria administração, onde este 
incentiva a inscrição e propagandeia a 
vinda do polo presencial da FAISA para 
Tenente Portela.

Ele ainda cita trecho do Plano Muni-
cipal de Educação, onde o município se 
refere a vinda da entidade para o muni-
cípio. Neste plano aprovado em 2015, e 
ainda em vigor, o município cita que foi 
fruto de “árduo trabalho da administra-
ção municipal” trazer o polo para Tenen-
te Portela.

Na ação o advogado ainda justifica 
que o município se empenhou na aber-
tura do Polo presencial da FAÍSA e na 
divulgação de seus cursos, garantindo 
seu funcionamento e apoio, disponibili-
zando prédios públicos, inclusive, para o 
funcionamento, e acabou por puxar para 
si a responsabilidade sobre a garantia da 
oferta do curso, dado que a grande maio-
ria dos alunos que ingressaram em tais 
cursos, assim como a autora da ação, so-
mente o fizeram, devido à iniciativa do 
poder municipal, que dava uma maior 
solidez sobre o que realmente estava 
sendo ofertado.

A autora cobra ressarcimento das 
mensalidades gastas na FAÍSA, ressar-
cimento dos valores gastos com a trans-
portes, já que ela morava em Miraguaí 
na época do caso, e ainda ressarcimento 
dos valores gastos com uma matrícula e 
mensalidades na FEEVALE, onde pas-
sou a estudar posteriormente ao caso, 
bem como danos morais pelos prejuízos 
emocionais que a situação causou. O va-
lor da causa é de R$ 52 mil e o processo 
tramita na Comarca de Tenente Portela.

Ação

Responsábilidade

Autora de ação cobra responsábilidade solidária do município de Tenente Portela

Editoria Local

Fies 2019 abre inscrições para seleção do 
primeiro semestre

O Fundo de Financiamento Estudan-
til (Fies) abriu nesta quinta-feira (7) as 
inscrições para candidatos que desejam 
pegar empréstimos para pagar a mensa-
lidade de cursos de graduação em uni-
versidades privadas que estejam cadas-
tradas no programa do governo federal. 
O prazo para inscrição vai até 14 de fe-
vereiro.

De acordo com o Ministério da Edu-
cação (MEC), serão oferecidos 100 mil 
contratos que podem ter o limite máxi-
mo de financiamento de R$ 42.983,70 
por semestre. O resultado da seleção sai 
no dia 25. 

Assim como nas edições anteriores, 
as inscrições para o Fies do primeiro se-
mestre de 2019 serão feitas pela internet 
no endereço http://fiesselecao.mec.gov.
br.

Na página, o candidato poderá definir 
a preferência de curso, turno e institui-
ção de ensino e, depois, indicar até três 
outras possibilidades de graduação para 
a qual deseja financiamento.

Desde 2018, o fundo tem duas moda-
lidades: o Fies, destinado a alunos com 
renda familiar per capita de até três sa-
lários mínimos por mês, com juro igual 
a zero.



ROTA DO YUCUMÃ, 08 de Fevereiro de 201910 ESPECIAL

Produtor de leite perde produção 
após queda de ponte

Seu Laudelino Netzolt, 65 anos, mo-
rador do Burro Magro, interior de Te-
nente Portela, vive um verdadeiro drama 
desde que uma ponte caiu durante a tra-
vessia de um caminhão carregado com 
um maquinário naquela localidade.

O agricultor depende da travessia 
para manter a subsistência de sua famí-
lia através da produção leiteira, que lhe é 
garantida por nove vacas de leite que ele 
comprou, parte da compra da qual ainda 
deve, para trabalhar nos poucos hecta-
res de terra que ele financiou através do 
banco da terra.

Aposentado, o agricultor que mora 
com a esposa e com um filho, não con-
seguia manter a casa apenas com o va-
lor da aposentadoria, primeiro porque 
apresenta alguns problemas de saúde e 
com isso acaba tendo que gastar parte 
do salário minímo recebido para a com-
pra de medicamentos, sem contar, que é 
sempre recomendável ter sempre uma 
pequena reserva já que várias vezes por 
ano precisa ser internado.

As nove vacas, essencialmente cui-
dadas pelo filho e pela esposa, já que 
não pode fazer força e precisa cuidar 
da saúde, passaram a garantir uma boa 
renda extra para 
a família, tanto 
que no último ci-
clo, conseguiram 
financiar um car-
ro, simples, mas 
que já lhe tira a 
obrigação, de quanto necessário, ter que 
chamar um vizinho e pagar para esse lhe 
levar até a cidade onde precisa consultar 
ou ser internado, às vezes as pressas. A 
prestação não é alta, mas compromete 
um valor significativo da aposentadoria, 
sendo descontada diretamente na folha 
de pagamento do seu benefício. Tudo es-
tava dentro do orçamento até o incidente 
da ponte, ocorrido em um sábado no dia 
05 de janeiro deste ano.

Seu Laudelino entregava a sua pro-
dução para uma empresa da cidade de 
Três Passos, que fazia uso da ponte para 
chegar até a propriedade, com a queda 
da mesma não foi mais possível fazer 
essa travessia e se tornou inviável para 
aquela empresa buscar a produção.

A família procurou outras empresas, 
mas não conseguiu obter sucesso em 
fechar uma nova parceria. As empresas 
de Tenente Portela que poderiam chegar 
por outras vias apresentam três justifica-
tivas diferentes para não fazer o recolhi-
mento: O primeiro é que pela produção 
ser baixa não compensa a busca, a se-
gunda é que o leite não apresenta a qua-
lidade necessária para o recolhimento e 
a terceira é que as condições das estra-
das na via alternativa são muito ruim e 
não tem como um caminhão se deslocar 

até a propriedade.
Desde que a ponte a caiu a mais de 

um mês, o agricultor tem procurado a 
administração municipal de Tenente 
Portela para buscar uma solução para 
o seu problema. O mais indicado seria 
a construção de uma nova ponte que 

possibilitaria ele 
vender para a 
mesma empresa 
com quem já vi-
nha negociando, 
a segunda arru-
mar a outra via 

de acesso para possibilitar a negociação 
com outra empresa. “Eu fui quase to-
dos os dias lá na prefeitura, falei com o 
Valdir (Prefeito em exercício), mas eles 
sempre dizem que vão arrumar, mas não 
arrumam nada.” – Conta o agricultor em 

tom de desabafo.
Já com um mês sem entregar a pro-

dução e tendo que colocar o leite fora, a 
família já pensa em vender as vacas, pelo 
menos para tentar se manter por algum 
tempo. – “Estou quase tendo que colocar 
minhas vaquinhas fora, querem me dar 
R$ 11 mil pelas 
9 vacas, vou ter 
que vender, não 
tenho alternati-
va.” – Lamenta 
o idoso, que ain-
da justifica que 
sem os ganhos do mês anterior não sabe 
como vai conseguir manter a subsistên-
cia da família.

Não tendo conseguido uma resposta 
satisfatória junto ao poder executivo, o 
agricultor procurou o poder legislati-

vo e nesta quinta-feira conversou com 
a presidente da Câmara de Vereadores, 
Rosângela Fornari, MDB. Nossa repor-
tagem conversou com a vereadora que 
disse que a prefeitura justificou que ini-
cialmente iria abrir uma licitação para 
construção de uma nova ponte, no en-

tanto, segundo 
a vereadora, a 
adminis t ração 
mudou de ideia 
e agora planeja 
a construção de 
uma ponte de 

madeira.
A vereadora disse ainda que vai co-

brar da administração uma pronta res-
posta para tentar resolver o problema 
do agricultor, ela também nos disse que 
entrou em contato com algumas empre-
sas e que está conversando com essas a 
respeito do assunto e que vai buscar jun-
to aos órgãos competentes, como SIN-
TRAF,  um acompanhamento técnico 
com a intenção propiciar uma malhora 
na qualidade e na produção na proprie-
dade de seu Laudelino.

Neste momento, a preocupação da 
família é muito mais imediata, afinal, 
como faz um mês que não consegue en-
tregar a produção, e vai ficar sem a única 
renda além do salário mínimo da apo-
sentaria, será de como pagará as contas 
do mês. “Vamos comer de que jeito sem 
dinheiro?” – Questiona o produtor que 
ainda não tem uma resposta para a sua 
pergunta.

Em reportagem recente do Jornal 
Província visitamos algumas pontes no 
interior de Tenente Portela e constata-
mos que o problema pode se repetir em 
outros locais, uma vez que diversas pon-
tes e pontilhões apresentam visíveis des-
gastes causados pelo tempo e pela falta 
de manutenção.

“Vou ter que vender 
as vacas porque não 

consigo vender o leite.”

“Não sei como que 
vamos comprar comida 

neste mês.”

Por Jonas Martins
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Passado um mês desde que a estrutura caiu no momento da travessia de um caminhão carregado com um máquinário, o local segue interditado

Seu Laudelino tem na atividade leiteira única fonte de renda da propriedade

Jonas M
artins
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CONTRATO Nº 001/2019
DATA: 25/01/2019
CONTRATADO: MARINA VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 94.089.398/0007-13
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo para uso da Secretaria da Saúde
VALOR R$: 89.800,00

CONTRATO Nº 002/2019
DATA: 30/01/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 20.560,08

CONTRATO Nº 003/2019
DATA: 30/01/2019
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 23.763,45

CONTRATO Nº 004/2019
DATA: 30/01/2019
CONTRATADO: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI ME
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 1.489,60

CONTRATO Nº 005/2019
DATA: 31/01/2019
CONTRATADO: RÁDIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
CNPJ: 89.478.630/0001-80
OBJETO: Locação de espaço radiofônico
VALOR R$: 7.876,00

CONTRATO Nº 006/2019
DATA: 04/02/2019
CONTRATADO: CLAUDIANO C RHODEN & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.339.871/0001-83
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e de expediente
VALOR R$: 1.134,30

CONTRATO Nº 007/2019
DATA: 04/02/2019
CONTRATADO: DORNELLES LOTERIAS LTDA
CNPJ: 13.600.120/0001-71
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e de expediente
VALOR R$: 60,00

CONTRATO Nº 008/2019
DATA: 04/02/2019
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e de expediente
VALOR R$: 14.042,69

CONTRATO Nº 009/2019
DATA: 04/02/2019
CONTRATADO: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

EPP
CNPJ: 93.805.521/0001-05
OBJETO: Aquisição de material escolar, pedagógico e de expediente
VALOR R$: 2.554,68

CONTRATO Nº 010/2019
DATA: 07/02/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para uso nas Escolas Municipais
VALOR R$: 1.118,25

CONTRATO Nº 011/2019
DATA: 07/02/2019
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para uso nas Escolas Municipais
VALOR R$: 7.392,90

CONTRATO Nº 012/2019
DATA: 07/02/2019
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para uso nas Escolas Municipais
VALOR R$: 2.171,15

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019. OBJETO: Serviços Técnicos para minis-
trar oficinas socioeducativas na área de artes visuais. JULGAMENTO: 21/02/2019 
às 08h:30min. LOCAL: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. IN-
FORMAÇÕES: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagau-
cha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 08/02/2019. 

CELSO JOSÉ DAL CERO -
 Prefeito Municipal

Segundas e sextas-feiras 
na 100,7 FM

Bate-Bola

19:30 hs

Fotos divulgação clubes

RS e mais oito Estados pedem ao 
STF que autorize corte nos 

salários de servidores

Em pedido ao presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, os secretários da 
Fazenda de nove Estados, incluindo o 
do Rio Grande do Sul, Marco Aurelio 
Santos Cardoso, solicitaram o resta-
belecimento de medida que prevê a 
possibilidade de redução na jornada de 
trabalho de servidores públicos com 
corte de salários. Essa ação poderia ser 
adotada, de forma temporária, em mo-
mentos de estouro do limite de gastos 
com pessoal.

A solicitação dos Estados tem como 
base dispositivo da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) que está suspenso 
por medida cautelar (liminar). O tema 
deverá voltar à pauta do plenário do 
STF em 27 de fevereiro.

Suspenso pela liminar, o artigo 23 

da LRF prevê que os Estados podem 
adotar a redução temporária da jornada 
de trabalho com adequação dos venci-
mentos à nova carga horária  se os gastos 
com pessoal ultrapassarem o limite de 
60% da receita corrente líquida (RCL). 
Além do Rio Grande do Sul, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Cea-
rá, Pará, Alagoas e Mato Grosso do Sul 
também assinaram o pedido encaminha-
do ao STF. O texto foi entregue à Cor-
te na segunda-feira (4) pelo governo de 
Goiás.

A discussão sobre a possibilidade de 
redução de jornada e dos vencimentos 
de servidores públicos com estabilidade 
foi parar no STF em 2002. Representan-
tes de três partidos políticos, PC do B, 
PT e PSB, ingressaram com uma ação 
na Corte questionando pontos da LRF, 
que havia sido sancionada pelo então 
presidente Fernando Henrique Cardoso 
em 2000.

GaúchaZH
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O Parque Estadual do Turvo 
divulgou, na última segunda-
-feira, 5, um relatório das ativi-
dades de fiscalização durante a 
piracema, período de reprodu-
ção dos peixes, no qual a pesca 
é restrita por lei.

No período de outubro a ja-
neiro, foram realizadas 35 pa-
trulhas no Rio Uruguai, com 
o recolhimento de cerca de 
110 espinhéis e mais de 11 mil 
metros de redes. Além destas 
ações, dezenas de peixes de 
diversas espécies, como doura-
dos, surubins e grumatãs foram 
soltos.

Criado através do Decre-
to Estadual n° 2.312, de 11 de 
março de 1947, como Reserva 
Florestal, o Parque Estadual do 
Turvo foi uma das primeiras 
unidades de conservação insti-
tuídas no Rio Grande do Sul em 

Parque Estadual do Turvo divulga relatório 
das ações de fiscalização durante a piracema

1954, através da Lei nº 2.440, 
de 02 de outubro de 1954, sen-
do a maior área protegida de 
proteção integral do Estado.

Com cerca de 17500 hec-
tares, é o último refúgio para 
animais como a onça-pintada, a 
anta e o gavião-real (harpia) no 
Rio Grande do Sul. Por tais atri-
butos é considerado por muitos 
ambientalistas como a área 
mais importante para conserva-
ção da fauna gaúcha ameaçada 
de extinção.

O principal atrativo turístico 
do parque é o Salto do Yucumã, 
a maior queda d’água longitu-
dinal do mundo, com 1800 me-
tros de extensão.

No contexto atual, o Parque 
Estadual do Turvo se destaca 
por ser a última porção signifi-
cativa da formação vegetal do 
Alto Uruguai no Estado do Rio 
Grande do Sul.
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Equipe faz a devolução de peixes para as águas

Cotricampo prepara a 4ª Expo Agro

Tecnologia, conhecimento e 
negócios. Esses são os três gran-
des eixos que norteiam as ativi-
dades agropecuárias no noro-
este do Rio Grande do Sul. Em 
sua quarta edição a feira Expo 
Agro, da Cotricampo, pretende 
focar nesses eixos para estar 
cada vez mais próxima dos só-
cios da cooperativa. O evento 
estás programado para os dias 
21 e 23 de fevereiro.

Para este ano foram realiza-
dos investimentos importantes 
na estrutura do local. Segundo o 
presidente Gelson Bridi, o par-
que onde acontece o evento foi 
beneficiado com a construção 
de uma área coberta com apro-
ximadamente 1.000 m² para 
abrigar o restaurante e a expo-
sição da agricultura familiar. 
Esse trabalho foi coordenado 
pela Regional dos Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais filiados 
à Fetag (Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura no Rio 
Grande do Sul) e a Fetraf (Fe-
deração dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar da Região 
Sul).

“Estão sendo executados 
trabalhos de embelezamento 
do parque, com a instalação de 
áreas de descanso ao público 
visitante, reorganização dos pa-
vilhões centrais, auditório, ins-
talação da rádio-parque e mui-
tas outras ações de organização 
para que o público visitante seja 

bem acolhido”, destacou Bridi.
A programação do evento 

prevê palestras que vão abordar 
diferentes temas para vários pú-
blicos. Dentre elas, no dia 21, o 
Fórum Soja Brasil (com trans-
missão pelo Canal Rural para 
todo o país) e o painel Jovem do 
Campo, com a participação de 
universidades e da cooperativa 
educacional Cooperconcórdia, 
de Santa Rosa.

No dia 22, está prevista 
a abertura oficial da 4ª Expo 
Agro, com a presença de auto-
ridades, representantes das coo-
perativas, centrais e do agrone-
gócio e atividades lideradas por 
Embrapa Trigo, Cotricampo e 
Emater.

As principais atividades do 
encerramento da feira, no sá-
bado, dia 23, será a palestra de 
Roberto Rodrigues, ex-ministro 
da Agricultura e ex- presidente 

da Aliança Cooperativa Inter-
nacional. Ele falará sobre os 
cenários para o agronegócio 
brasileiro.

A Expo Agro vai encerrar 
com a missa de ação de gra-
ças pelas colheitas, seguida do 
sorteio de uma picape Montana 
1.4 zero quilômetro aos asso-
ciados. Além de visitar a feira, 
para participar do sorteio, eles 
devem cumprir com as diretri-
zes do “Trajeto da sorte”, que 
foi planejado pela diretoria para 
incentivar a participação dos 
associados.

A feira tem foco no asso-
ciado que busca conhecimento, 
tecnologias e manejos dentro da 
cultura da soja e milho e opor-
tunidades de bons negócios. E 
todos os expositores terão fer-
ramentas diferenciadas para a 
realização de negociações no 
evento.

Canal Rural

Evento ocorre em Campo Novo

D
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O Sistema Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Coronel Bicaco - SIMPS, juntamente com a Administração Mu-
nicipal, nos termos do Decreto nº 025/2019, estará realizando no 
próximo dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas, no CTG Tro-
peiros de Campo Santo, uma Assembléia Geral de Prestação de 
Contas do exercício 2018, a todos os servidores filiados ao Siste-
ma, incluindo aqueles na inatividade.

A partir da edição da Lei Municipal nº 4378/2018 de 27 de abril 
de 2018, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social, 
a prestação de contas da gestão e resultados do Sistema de Previ-
dência passou a ser obrigatório, nos termos do Art, 28, XX.

A programação do evento sera a seguinte:
13:30 – Recepção e registro de presença.
14:00 – Abertura oficial e manifestação do Prefeito Municipal.
14:20 – Prestação de Contas de Sistema de Previdência.
15:30 – Apresentação da proposta para construção de prédio 

próprio para o SIMPS, dotado de auditório e sala de atendimento, 
em parceria com o Município.

16:00 – Escolha de um grupo de fiscalização e acompanha-
mento da execução da proposta (se aprovada).

16:30 – Coffee Break e integração.
17:30 – Encerramento.

O ponto dos servidores ativos será registrado por biometria, e a 
ausência injustificada ao evento, implicará em desconto pecuniário 
equivalente ao turno de trabalho.

Sistema Municipal de 
Previdência de 
Coronel Bicaco 

realizará prestação 
de contas
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

    A história do nosso Estado inicia-se com a chegada do 
homem a região, no século 16. Suas mudanças mais dramáti-
cas, no entanto, ocorreram nos últimos cinco séculos, depois do 
descobrimento do Brasil. Esse percurso mais recente em meio a 
diversos conflitos armados externos e internos, alguns de grande 
violência. Guilhermino César, escritor, dizia:

  ” Essa história é um dos capítulos mais recentes da história 
brasileira, pois quando no Nordeste já se cantava missas polifôni-
cas, este estado ainda era ocupado por um punhado de povoados 
e estâncias de gado portugueses no centro-litoral e o sul-sudeste 
era uma “terra de ninguém “onde frequentemente invadidas por 
tropas espanholas mandadas por Buenos Ayres, defendendo os 
interesses da Coroa Espanhola, proprietária legal da área nessa 
época”.

    Essencialmente, o Rio Grande do Sul, até o fim do século 
XVIII, era uma região virgem habitada por povos indígenas. Os 
únicos focos importantes de civilização e cultura europeias em 
todo o território até esta altura eram os brilhantes grupos de Re-
dução Jesuítas, fundado no noroeste, destacando-se entre elas os 
Sete Povos das Missões. Entretanto, sendo de criação espanhola, 
até há pouco tempo as Missões eram vistas como sendo um ca-
pítulo à parte da história do estado, tanto por não terem deixa-
do descendência cultural direta significativa. Em anos recente, 
entretanto, vêm sendo assimiladas à historiografia integrado do 
Estado.

    Após a chegada dos primeiros homens brancos em território 
gaúcho, o Estado recebeu dezenas e diferentes denominações até 
ter a oficialização do nome atual de Estado do Rio Grande do 
Sul.

      Ao longo de mais de 300 anos, contata-se a existência de 
diversas variações em torno dos nomes que identificavam esta 
área no extremo sul brasileiro.

      Muitos desses nomes foram oficiais, lavrados em docu-
mentos, em 1737, quando o Brigadeiro José da Silva Paes che-
gou à Barra do Rio Grande, fato este considerado por muitos 
historiadores como a “Fundação” do Rio Grande do Sul. Outros 
estão ligados a ocorrências históricas ao longo dos anos, como 
a recorrente disputa de fronteiras entre as coroas portuguesa e 
espanhola, até o limite que se conhece atualmente. Muitos estão 
registrados em escritos pessoais, cartas e narrativas dos muitos 
viajantes europeus que por aqui andaram durante o século 19.

     Auguste de Saint-Hilaire, talvez o mais conhecido de to-
dos, esteve em viagem nos anos de 1920, deu ao seu livro, lança-
do pós-morte, em 1856, o título de Voyage à Rio Grande do Sul. 
Na obra também se refere à capitania do Rio Grande do Sul. Já 
em 1839, Nicolas Dreys, lança a primeira edição com o relato de 
estadia de quase dez anos, e coloca o título: Notícia Descriptiva 
da Província do Rio Grande do Sul.

    Entre tantos nomes que nosso Estado já teve estão:

    São Pedro, Capitania Del Rei, Rio Grande, Província do 
Tape, Porto de São Pedro, Província Del Ré, Província Del Rey, 
Rio Grande de São Pedro, Rio de São Pedro, Colônia do Rio de 
São Pedro, Rio de São Pedro do Sul, Terra dos Tapes, Governo 
do Rio Grande, Continente de Viamão, Continente Del Rey, Go-
verno do Rio Grande de São Pedro do Sul, Continente do Rio 
Grande, Continente do Rio Grande de São Pedro do Sul, Con-
tinente do Rio Grande do Sul, Província de Buenos Ayres, Ca-
pitania do Rio Grande, Capitania do Rio Grande de São Pedro, 
Capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul, Capitania de São 
Pedro, Capitania do Rio Grande do Sul, Capitania de São Pedro 
do Sul, Capitania de São Pedro do Rio Grande,.....Província  do 
Rio Grande, República Rio Grandense, Província do Rio Grande 
do Sul e finalmente, Estado do Rio Grande do Sul.

   Fonte: Almanaque Gaúcho.
       Até a próxima.

Rio Grande do Sul: 
Nomes e suas 
Variações na História

Tenente Portela recebe visita de 
tradicionalistas de Canoas

No domingo, 03 de feve-
reiro, mais uma comitiva de 
representantes tradicionalistas 
estiveram visitando a cidade 
de Tenente Portela. Desta vez, 
representantes da cidade de 
Canoas estiveram conhecen-
do o local de acampamento e 
também traçando o trajeto de 
retorno dos cavalarianos que 
levarão para a 12ª Região Tra-
dicionalista a centelha da Cha-

ma Crioula do Estado que será 
acesa em solo portelense nos 
dias 16 e 17 de agosto deste 
ano.

Os tradicionalistas visitaram 
o Parque Águas de Moconá, 
fazendo o reconhecimento do 
local e definindo o espaço que 
os mais de 30 cavalarianos e a 
equipe de apoio irão se instalar. 
Após a visita, rumaram para a 
cidade de Dois Irmãos das Mis-

sões, onde pretendem fazer a 
primeira parada após a saída de 
Tenente Portela, e irão definir o 
restante do trajeto até a cidade 
de Canoas.

Para as próximas semanas, 
outras delegações estão sen-
do aguardadas. A Comissão 
Organizadora também está or-
ganizando uma agenda para a 
divulgação em outros grandes 
eventos do estado.

Tenente Portela será sede da geração da Chama Crioula

Aulas na UCEFF Itapiranga 
iniciam no dia 18

No próximo dia 18 iniciam 
as aulas da graduação na UCE-
FF Itapiranga, este ano, com 
dois novos cursos: Odontologia 
e Educação Física. De acordo 
com o reitor, Leandro Sorgato, 
o curso de Odonto recebeu a 
comissão do MEC para autori-
zação e foi avaliado com nota 
máxima (5). Já o curso de Edu-
cação Física é o primeiro a ser 
lançado com a autonomia de 
Centro Universitário, implanta-
do em 2018.

Sorgato lembra que os dois 
cursos estão em processo de 

formação das primeiras turmas 
e ainda é possível se matricular 
até o início das aulas. “Temos 
algumas vagas nestes e nos 
demais cursos de graduação 
presencial oferecidos na Insti-
tuição. O Vestibular Agendado 
está com inscrições abertas até 
15 de fevereiro”, enfatiza o rei-
tor.

As inscrições podem ser re-
alizadas online e são isentas de 
taxas. No Vestibular Agendado 
é possível ingressar pelo His-
tórico Escolar de Conclusão 
do Ensino Médio, pela nota do 

Enem, pela nota do Encceja ou 
Redação (online ou presencial).

Basta preencher o Formulá-
rio de Inscrição escolher o cur-
so e a forma de ingresso. Caso 
opte pela redação presencial, 
é necessário agendar a data da 
avaliação. O resultado do ves-
tibular é anunciado em até 24 
horas. Para realizar a matrícula 
no curso escolhido, o candidato 
deverá comparecer na Central 
de Atendimento da UCEFF Ita-
piranga com a documentação 
complementar solicitada no 
edital.

Os laboratórios da UCEFF já estão prontos para receber os novos acadêmicos

D
ivulgação

D
ivulgação

Equipe faz a devolução de peixes para as águas
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

A partir de agora, as máquinas 
Vero aceitam o seu CresolCard: 
é muito mais praticidade e 
agilidade para você!

CresolCard: é débito, é crédito, 
é para você! Solicite já o seu!

GERAL
Microrregião abateu mais de 211 mil suínos em 2018

Os seis municípios da Microrregião, 
Tenente Portela, Barra do Guarita, Vista 
Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí e Reden-
tora, abateram juntos 211.892 suínos no 
ano de 2018. O número foi divulgado 
pelo ranking da Associação dos Criado-
res de Suínos do Rio Grande do Sul. As 
informações são fornecidas pela Secre-

taria da Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural – Seção de Epidemio-
logia e Estatística (SEE) por meio das 
Guias de Trânsito Animal (GTA).

Nesta amostra de municípios Vista 
Gaúcha foi o município com maior nú-
mero de abates com 85.605 suínos aba-
tidos ocupando a 27ª posição no estado 

entre os que mais abateram suínos no ano 
passado. Tenente Portela abateu 54.482 e 
ocupa a 54ª posição no ranking. Reden-
tora com 31.177 abatimentos ficou com 
a 102ª posição. Barra do Guarita no mes-
mo período registrou o abate de 19.927 
animais, Miraguaí 10.851 e Derrubadas  
9.850, ocupando as posições 136ª, 175ª 

e 179ª no ranking estadual.
Pelo segundo ano consecutivo, o Mu-

nicípio de Rodeio Bonito aparece no topo 
do ranking com 266.311 suínos abatidos 
em 2018. Apesar da liderança, o número 
representa uma leve queda de 3,98%, já 
que em 2017 foram registrados 277.357 
abates no município. Em segundo lugar, 
volta a figurar Palmitinho, com 209.633 
suínos abatidos. Este, com aumento de 
3,6% no número de abates se comparado 
com 2017, que foi de 202.346 animais.

Aparecem ainda entre os dez primei-
ros colocados do ranking os municípios 
de Nova Candelária (3º lugar – com 
192.499 suínos abatidos); Três Passos 
(4º lugar – 180.748 suínos abatidos); 
Boa Vista do Buricá (5º lugar – 175.737 
suínos abatidos); Santo Cristo (6º lugar 
– 156.166 suínos abatidos); Aratiba (7º 
lugar – 145.286 suínos abatidos); Rondi-
nha (8º lugar – 143.522 suínos abatidos); 
Casca (9º lugar – 140.986 suínos abati-
dos); e Capitão (10º lugar – 127.105 su-
ínos abatidos).

Na soma geral, foram abatidos 
9.246.224 suínos no RS em 2018. Em 
2017, esse número foi de 8.949.366, ou 
seja, um aumento de 3,1% de um ano 
para o outro.

Rodeio Bonito lídera o ranking, tendo Palmitinho em segundo, Nova Canderlária em terceiro e Três Passos em quatro
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Seduc tem 1º encontro 
com Coordenadorias 

Regionais de Educação

Com o objetivo de debater 
as principais metas para 2019, 
a Secretaria Estadual da Edu-
cação (Seduc) promoveu o pri-
meiro encontro da atual gestão 
com os titulares interinos das 
Coordenadorias Regionais de 
Educação (CREs), na tarde des-
ta quinta-feira (7), no Auditório 
do Centro Administrativo Fer-
nando Ferrari (Caff). Durante 
o evento, o secretário da Edu-
cação, Faisal Karam, anunciou 
que o estudo de reestruturação 
das CREs inicia em até 90 dias.

Também foram entregues 
25 camionetas Chevrolet Spin 
para as CREs e distribuídos 120 
kits de robótica, no valor de R$ 
130 mil, para o atendimento 

especializado de alunos com 
Altas Habilidades/Superdota-
ção das escolas estaduais. As 
ações visam qualificar os recur-
sos didáticos e pedagógicos dos 
estudantes e modernizar a atual 
frota de veículos.

O secretário Faisal Karam 
destacou que a reformulação da 
estrutura busca otimizar, racio-
nalizar e centralizar melhor os 
serviços de atendimento. “Te-
mos que ter bem claro que rees-
truturar não significa fechar ne-
nhuma CRE. Este estudo é para 
que o cidadão encontre o máxi-
mo de serviços à sua disposição 
naquele local e tenha resultados 
mais ágeis para aquilo que ne-
cessita”, explicou.

De acordo com o diretor 
do Departamento de Logísti-

ca da Seduc, Paulo Rezende, a 
renovação da frota de veículos 
busca modernizar e qualificar 
o transporte das CREs. “Nós 
iremos substituir aqueles carros 
mais antigos, com alta quilome-
tragem, por outros mais novos, 
com ar-condicionado e maior 
comodidade”, afirmou. 

Conforme a assessora em 
Educação Especial da Seduc, 
Maristela Deos, os kits de ro-
bótica irão qualificar o atendi-
mento nas salas de recursos das 
escolas e oferecer mais possibi-
lidades aos alunos. “O objetivo 
é diversificar a oferta de recur-
sos pedagógicos para que es-
ses alunos desenvolvam, ainda 
mais, suas habilidades nas mais 
diversas áreas do conhecimen-
to”, observou.

Na ocasião, também foram entregues 25 camionetas Chevrolet Spin para as CREs
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TAC confirmou nesta quar-
ta-feira, 06, que o jovem golei-
ro, Felipe Sheibig, de 18 anos, 
foi contratado pelo Grêmio. 
Natural de Três Passos, Felipe 
tem 1,96m de altura e peso de 
76kg. Ele começou a treinar e 
atuar no Projeto Futebol com 
Vida, desde o início das ativi-
dades no município, em 2014, 
quando tinha 14 anos de idade.

 No ano passado, Felipe foi 
o goleiro titular da equipe do 
TAC na disputa da Copa Wia-
ney Carlet, no segundo semes-
tre. No final da temporada, foi 
chamado pelo São Luiz de Ijuí, 
onde treinou com elenco da 
equipe até nos primeiros meses 
do ano.

Goleiro revelado pelo TAC é contratado 
pelo Grêmio de Porto Alegre

Primeiro repasse do 
FPM apresenta queda

O primeiro decêndio do 
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM) do mês de feve-
reiro será no valor de R$ 5,97 
bilhões. O montante, que deve 
ser pago aos Municípios na 
próxima sexta-feira, 08 de fe-
vereiro, leva em consideração a 
retenção do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). Em valores brutos, 
quando somado o Fundeb, o 
valor é de R$ 7,47 bilhões.

Segundo as informações da 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), o 1º decêndio de feve-
reiro de 2019, comparado com 
o mesmo decêndio do ano ante-
rior, apresentou uma queda de 
2,37%. Quando leva em conta a 
inflação do período, comparado 
ao mesmo período do ano ante-
rior, a queda é de 5,32%.

Com relação ao acumulado 
do ano, verifica-se que o valor 
total do FPM vem apresentan-

do um crescimento positivo. 
O total repassado aos Municí-
pios no período de janeiro até 
o 1º decêndio de fevereiro de 
2019, apresenta crescimento 
de 9,81% em termos nominais 
(sem considerar os efeitos da 
inflação) em relação ao mesmo 
período de 2018.

Ao considerar o compor-
tamento da inflação, observa-
-se que o FPM acumulado em 
2019 apresenta crescimento de 
6,32% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

A área de Estudos Técnicos 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) explica que 
o primeiro decêndio sofre in-
fluência da arrecadação do mês 
anterior, uma vez que a base 
de cálculo para o repasse leva 
em conta os dias de 20 a 30. A 
CNM destaca, no entanto que o 
FPM, bem como a maioria das 
receitas de transferências do 
País, não apresenta uma distri-
buição uniforme ao longo do 
ano.

Queda foi de 2,37% no primeiro repasse de fevereiro
Famurs
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Sistema Província de Comunicação

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

Juri do caso Bernardo terá trans-
missão pela internet

Grupo é formado para pedir melho-
rias na ERS-305

Assembleias do Sicredi Celeiro come-
çam no dia 13 de fevereiro

Com novos equipamentos PRE inten-
sifica fiscalização nas rodovias

Parque Estadual do Turvo divulga 
balanço de ações na Piracema

Aulas na UCEFF recomeçam no pró-
ximo dia 18 com novos cursos

E MUITO MAIS
NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

CRAS de Derrubadas 
realiza encontro de idosos

 A Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social – SMHAS, através do Centro de Re-
ferência da Assistência Social - CRAS, realizou no último dia 30 de janeiro de 2019, um Encontro 
especial no CRAS de Derrubadas – RS, com os idosos participantes dos grupos Recanto da Amizade, 
da sede e Brilho da Paz, da localidade de Linha Lebre, bem como, os demais idosos do município, 
que participaram da seguinte programação: acolhida do vice-prefeito municipal e responsável pela 
SMHAS e da coordenadora do CRAS, apresentação do Terno de Reis ASA BRANCA de Esperança 
do Sul – RS e um delicioso café colonial.

 O encontro teve como objetivo a valoração cultural, a integração, o fortalecimento de vínculos, a 
participação e descontração do público idoso, considerando que estas ações são planejadas e vincula-
das pensando em uma melhor qualidade de vida ao público alvo e através destes momentos diferencia-
dos, “os idosos conseguem perceber que eles podem prestigiar e compartilhar de boas memórias dos 
seus passados, além de motivá-los e incentivá-los a atividades grupais, que os animem e despertem a 
sua vitalidade”, conclui a coordenadora do CRAS Sirlei Daiani Becker.
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