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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Professora Janice Alf Ruff

Bolsonaro lá, Leite aqui

Brincar é uma forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir seu 
cotidiano na Educação Infantil. O brinquedo faz parte da vida da criança, pois simboliza a relação-
-ação. O primeiro brinquedo utilizado pela criança é o próprio corpo, que começa a ser explorado nos 
primeiros meses de vida, em seguida explora objetos que produzem estimulações visuais, auditivas e 
sinestésicas.

Na educação de modo geral, e principalmente na Educação Infantil o jogar e o brincar são um ex-
celente veículo de aprendizagem mantendo relações profundas entre a criança. Brincando ela descobre 
o mundo vivencia regras, começa a entender o mundo mais objetivamente, tendo consciência de suas 
ações, discernindo o certo do errado.

Os jogos e brincadeiras dirigidas contribuem para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras 
e cognitivas das crianças, começam a expressar-se com maior facilidade, respeitar e discordar de opi-
niões, iniciando seu processo de liderança. Nas brincadeiras com regras é que a criança experimenta 
sentimentos diferentes como o amor, confiança, frustração e rejeição.

Segundo postula Vygotsky (1994,13):
  O Brincar cria na criança uma forma de desejo. Ensina a desejar relacionando seus desejos a um 

‘eu’ fictício, ao seu papel no jogo de regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são 
conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão ao nível básico de ação real.

É observando, manipulando, que a criança busca o conhecimento. Através dos jogos e brincadeiras 
dirigidas a criança cria e recria a realidade. É pela imitação que ela vai experimentar comportamentos 
e ações que talvez não fizesse por conta própria. A criança é impulsionada pelos modelos que a cercam, 
vai criando e incorporando novas ações.

O mundo das representações é uma trajetória que deve ser observada pelo educador, pois através da 
analise conseguiremos conhecer e entender melhor o que se passa na vida da criança. A criança geral-
mente expressa em suas brincadeiras e jogos, situações que estão presentes em sua vida diária, surgin-
do muitas vezes à ansiedade, alegria, tristeza, fobia e agitação, nesta ocasião é de suma importância à 
observação e o registro do educador, a fim de auxiliar o aluno a sanar suas dificuldades.

Salienta-se que, a educação infantil não pode ser apenas mais um tempo que passa, essa fase precisa 
ser vivida intensamente, pois uma infância bem trabalhada irá formar cidadãos mais responsáveis e 
conscientes de seus atos.  

O Brincar \ Jogar dirigido na Educação Infantil
 Janice Alf Ruff

As eleições do último domingo confirmaram o que as pesquisas 
apontavam durante todo o segundo turno. Não nos números exatamen-
te ditos, mas no resultado final elegeram-se aqueles que as pesquisas 
anunciavam que venceriam. Bolsonaro foi escolhido o próximo presi-

dente do Brasil e Eduardo Leite o próximo governador do estado do Rio Grande do Sul.
Apesar da distancia ideológica entre ambos, no que tange a economia, que será a base da gestão nes-

te próximo ciclo, ambos tem pensamentos parecidos. Leite pretende privatizar alguns órgãos estaduais, 
desburocratizar e atrair investimentos privados. Bolsonaro deve agir exatamente da mesma maneira.

Apesar dos apesares, a situação de Bolsonaro é mais cômoda do que a de Leite, por dois motivos. 
O primeiro, porque a despeito de toda a situação de descrédito do governo de Michel Temer, ele conse-
guiu apontar um rumo para economia e segundo porque o congresso nacional, bastante renovado, terá 
pela frente uma vida mais fácil no momento de aprovar algum projeto. Leite vai enfrentar o mesmo 
problema que já é enfrentado pelo atual governador, falta de dinheiro, e terá que encontrar uma forma 
de estabilizar a economia a tal ponto que seja possível pagar o funcionalismo em dia, missão muito 
difícil e segundo que ele vai ter pela frente uma assembleia bastante dividida, com diversos partidos 
fortes se posicionando em trincheira opostas. 

A verdade é que  a agenda para os próximos quatro anos será econômica. É evidente que paira sobre 
o  governo de Jair Bolsonaro uma expectativa com as reformas estruturais, como Política, Previdenci-
ária,  na segurança pública e Tributária, mas elas somente conseguirão sobreviver se o novo presidente 
conseguir implantar uma sistema econômico que seja capaiz de lhe dar tranquilidade para isso.

Eduardo Leite não tem escolha. Seu único e principal foco precisará ser na econômica. Dívida do 
estado com a união, controle de gastos, melhora de fluxo de receita e o mais importante encontrar uma 
forma de pagar o funcionalismo em dia e ainda deixar minimamente transitáveis as estradas  sem atra-
sar os repasses garantidos para a saúde dos municipios e dos hospitais. É uma missão e tanto, mas para 
quem tem apenas 33 anos, pode ser a oportunidade para se credenciar ao lugar de Bolsonaro em 2022 
ou 2026. É nas dificuldades que os grandes devem se sobressair.

O momento é oportuno, então, para estas 
ponderações.

Não parece ser justo, em muitos casos, que recaia exclusivamente so-
bre os ombros dos governantes o peso dos insucessos que ocorram em 
suas gestões. Para efeitos históricos, biográficos e para a pedagogia que 
se deve colher do cotidiano numa democracia, isso não está certo e não 
faz bem. Esse débito levado à conta dos governantes não corresponde, 
por exemplo, ao que vi acontecer nos governos Rigotto, Yeda e Sartori. 
Deixo de incluir os dois governos petistas que se entremearam à lista por-
que ambos atuaram como persistentes e ativas empresas de demolição.

Tendo observado de perto os dois governos do PMDB e o governo 
do PSDB, pude perceber que, após alguns meses, todos estavam perfei-
tamente esclarecidos sobre as efetivas necessidades do Estado. Já conhe-
ciam a realidade e tinham traçado as providências a serem adotadas para 
pôr ordem nas contas e começarem a promover as iniciativas típicas de 
Estado com vistas ao desenvolvimento econômico e social.

Mas qual! Saber, conhecer, nunca bastou. Diferentemente do que se 
crê, governadores não são os autores monocráticos de qualquer medida 
saneadora das contas públicas. Nada acontece sem aval legislativo; nada 
que tenha qualquer reflexo no Poder Judiciário acontece sem uma agen-
da de insistentes e persistentes reuniões entre poderes. Nelas, diálogo e 
negociação não são sinônimos de entendimento e êxito. Quantas vezes as 
negociações fracassam e os diálogos não levam a parte alguma!

Por isso, quando ouço postulantes a cargos executivos afirmando que 
resolverão os problemas com capacidade de negociação e com diálogo, 
firmo a convicção de que, em breve, estarão pagando o preço da inexpe-
riência. É preciso saber como reagem os parlamentos quando as galerias 
superlotam, ou quando os corredores dos gabinetes são tomados por cor-
porações funcionais engravatadas, ou pelo cortejo dos amigos.

A palavra final sobre a despesa pública é proferida na Assembleia Le-
gislativa, ou vem, às vezes, escrita pela mão do Poder Judiciário. Quem 
acompanhar esse diálogo entre poderes, através dos anos, perceberá a 
sensação de impotência do governante sempre que a impopularidade 
de qualquer iniciativa abre fissuras na sua base parlamentar. É algo que 
espanta porque o controle do gasto público está na própria essência da 
função legislativa e na origem mesma dos parlamentos ao longo da his-
tória, desde a Magna Carta de 1215. No entanto, questões de finanças e 
orçamento suscitam muito pequeno apreço em meio às atividades parla-
mentares. O orçamento é visto, preferivelmente, sob a ótica do benefício 
político advindo do gasto e nunca acolhido como um provável ônus polí-
tico advindo do senso de responsabilidade.

É bom dizer sim ao gasto. É ruim dizer não à despesa. É bom dizer 
sim ao endividamento. É muito ruim pagar a dívida. O voto – que diabos! 
– vem do dinheiro despendido e não do dinheiro arrecadado ou econo-
mizado.

Haverá quem diga que essa é a lógica da democracia. Mas não penso 
que se trate de realismo, assim entender. Se realismo for, é um realismo 
cínico porque não se deveriam salvar mandatos hoje, condenando, ali 
adiante, as demandas da população ao abandono pelo Estado falido. E a 
tal ponto chegamos: abandono da população por parte das instituições de 
Estado que ela custeia para servi-la.

Inverte-se o polo de comando e dependência. A soberania muda de 
mãos; sai do povo e vai para aqueles a quem constituiu para servi-lo. Já 
não é o Estado que trabalha para a sociedade, mas é esta que trabalha 
para manter o Estado. Tal entendimento oposto precisa ser reentronizado 
nos nossos parlamentos! Deputados e vereadores deveriam sentir-se até 
mais responsáveis do que governadores e prefeitos em relação às contas 
públicas. Ao longo da história recente, é prioritariamente de sua conta a 
crise fiscal da União e dos entes federados. Mas essa consciência só agirá 
como grilo falante na hora das decisões legislativas quando a própria po-
pulação tomar consciência, por sua vez, de que a irresponsabilidade deve 
ser castigada e não premiada na hora da eleição.

RS COM NOVA DIREÇÃO



3

Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

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

Humor

***Dizem por aí que as margens do Uru-
guai foram coerentes nesta eleição. Barra 
votou na esquerda e Itapiranga na direita.
***O facebook vai levar dias para se tornar 
interessante novamente....kkk
***Repetindo, ninguém é tão feia como 
aparece na identidade, mas jamais na vida 
real será tão linda como nas fotos editadas 
do face....kkkk
***Segundo dizem, uma candidata, nesta 
semana começou a campanha para a suces-
são municipal....

***Pacientes de Ijuí reclamam ter 
que vir consultar em Portela. E 
nós quando temos que ir para lá, 

dizemos o que????
***Novidade, vagas de estacionamento em 
cima de lombadas....

A importância da Zilá
A eleição da deputada Zilá Breitemback 
se reveste de uma importância maior com 
a eleição do governador Eduardo Leite. 
Como moradora da região a deputada po-
derá servir de canal de reivindicarão dos 
municípios da região, onde na maioria, 
Leite venceu. Ela já exerceu tal tarefa com 
muita competência e bons resultados du-
rante o governo Yeda Crussius.

PT na região
O partido dos trabalhadores além de manter 
uma hegemonia no nordeste brasileiro ele-
gendo deputados e governadores, mostrou 
força em municípios pequenos e pobres do 
País. Aqui na região o PT com, exceção 
das cidades maiores e mais ricas, como 
Três Passos, venceu em todas demais. Um 
exemplo curioso desta nova realidade foi 
a vitória forte na Barra, onde governa, e a 
derrota avassaladora em Itapiranga, do ou-
tro lado do rio.

Estradas
Horrorosas e em estado deplorável. Esta é a 
real situação das rodovias asfaltadas na re-
gião. Em geral, apresentam buracos e defei-
tos que estão sendo responsáveis por vários 
prejuízos e acidentes. No caso da 472 em 
direção a Palmitinho o mato e o capim-ele-
fante invade a pista e cobre o acostamento 
em vários locais.

PSL esta sendo criado
O reflexo das eleições começa a ser sentido 
na reformulação partidária da região. Pelo 
menos em dois municípios o PSL esta ten-
tando criar comissões provisórias. São eles 
Tenente Portela e Redentora.

Assaltos
Portela, que até então parecia estar livre de 
ações mais agressivas dos marginais, nes-
ta semana enfrentou dois eventos curiosos. 
Primeiro um assalto em um restaurante 
onde o proprietário foi feito refém e nesta 
terça um posto de gasolina, no centro da ci-
dade, foi assaltado a mão armada.

Um homem bate à porta da
casa de uma senhora e diz-
-lhe:

– Bom dia, venho consertar a sua campai-
nha!
E a senhora responde:
– Estava à sua espera ontem!
– Eu sei – disse o homem –,
mas ontem toquei à campainha e ninguém 
atendeu!
Pois não é que nessa mesma casa, perce-
bendo que a campainha estava com de-
feito,  o carteiro aproximou-se e ao menino 
que no quintal brincava perguntou:
– Bom dia! O teu cão morde?
E o menino respondeu:
– Não se preocupe. O meu cão nunca mor-
deu a ninguém!
O carteiro então aproximou-se e o cão mor-
deu-lhe logo uma perna.
Furioso, o homem gritou para o menino:
– Então mas tu não me disseste que o teu 
cão não mordia?
– Disse – respondeu o menino –, mas este 
cão não é meu!
........................................................................

Sexta feira, dia 05/10:
Querido diário, hoje eu e meu namorado 
estávamos no parquinho.
 Começamos a nos beijar e nos acariciar e 
de repente, ele me fez uma proposta inde-
cente. Então, saí correndo e percebi que mi-
nhas pernas são minhas melhores amigas.
Sábado, dia 06/10:
Querido diário, hoje eu e meu namorado 
fomos ao cinema. Começamos a nos beijar 
e nos acariciar e de repente, ele me fez uma 
proposta indecente.
Então, saí correndo e percebi que minhas 
pernas são REALMENTE minhas melho-
res amigas.
Domingo, dia 07/10:
Querido diário, hoje meu namorado me 
convidou pra ir no apartamento dele. Ele 
colocou uma música, bebemos umas taças 
de vinho, dançamos e começamos a nos 
beijar e nos acariciar e de repente, ele me 
fez uma proposta indecente.
Então, descobri que até as melhores amigas 
UM DIA SE SEPARAM…

Vagas, mais vagas... 

Com mais de 5 mil veículos na frota local, acrescido diariamente com as pesso-
as que veem à Portela, em 
especial para atendimento 
em saúde, as vagas para 
estacionar na cidade, em 
alguns locais estão se tor-
nando raras e na busca de 
mais espaço vale a cria-
tividade. A cada dia que 
passa a ideia de reduzir as 
áreas de algumas praças 
centrais (já pequenas) é 
aceita por mais pessoas.

Um ano de SICOOB
Na última quarta-feira o Sistema SICOOB 
comemorou um de atividades em Tenente 
Portela. A data foi lembrada com registros 

na imprensa e oferta de mais serviços à 
comunidade. Hoje o sistema cooperativo, 
instalado em uma ampla agência, atende 
mais de 720 portelenses e tem planos de 

expansão na região noroeste.

***Um fla-
grante do 
beijo da Bela 
na Fera. A 
“pouco de 
linda” e o 
Lobisome do 
arvoredo..
***Nossa 
amiga Mari e sua alegria contagiante!!!
***Dizem por aí que a interpretação de tex-
to ainda é o maior vilão das redes sociais.
***Dizem por aí que 8 horas da manhã já 
tinha colorado ligando para soar o apresen-
tador gremista. Fazer o que foi HoRIVER.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

Prefeito de Redentora assina ordem para 
construção de campo de futebol

Terra Indígena do Guarita:

O prefeito Nilson Paulo 
Costa assinou hoje, dia 30 de 
outubro, a ordem para o início 
da construção de um campo de 
futebol no Setor Bananeira, na 
Terra Indígena do Guarita.

O recurso para a construção 
é oriundo do Ministério dos 
Esportes, através de emenda 
parlamentar do deputado fe-
deral José Stédile. O valor do 
repasse é de R$ 243.750,00. 
A contrapartida inicial do Mu-
nicípio é de R$ 14.725,83, to-
talizando R$ 258.475,83. A 
empresa que venceu a licitação 
para a construção do campo de 
futebol estipulou o valor de R$ 
233.393,03. Com o saldo que 
sobra a Administração Munici-
pal fará melhorias na obra.

O prefeito Nilson comuni-
cou ao cacique Carlinhos Al-

faiate que nos próximos dias 
a empresa vai iniciar a obra. 
Também estiveram presentes 
ao ato no Gabinete do Prefeito 
a primeira dama e secretária 
municipal de Administração e 
Finanças, Eliane Amaral Cos-
ta; o vice-prefeito, Jaime Jung; 
o secretário de Planejamento 
e Desenvolvimento, Luciano 

Schünemann; o engenheiro do 
Município, Mateus Aduati; o 
vereador Lairton Melo; além de 
lideranças indígenas.

“Com esta obra vamos ofe-
recer um excelente espaço fí-
sico para promover a prática 
esportiva e lazer aos moradores 
da Terra Indígena do Guarita”, 
disse o prefeito Nilson.

Assinatura foi feita no gabinete do prefeito de Redentora
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Ascom/Redentora

Escola Assis Brasil vai ganhar 10 computadores 
para Laboratório de Informática

A primeira dama e secretária 
Municipal de Administração e 
Finanças, Eliane Amaral Costa, 
esteve hoje, dia 29 de outubro, 
visitando a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Assis 
Brasil, localizada em Sítio Cas-
semiro, Vila Ottonelli. Eliane 
esteve acompanhada do secre-
tário Municipal de Esporte, Tu-
rismo e Lazer, Carlos Wander-
lan Castro de Oliveira.

Eliane disse ao diretor do 
educandário, Paulo Rogério 
Carvalho de Arruda, que as 
deficiências no Laboratório de 
Informática serão sanadas. Se-
gundo ela, o prefeito Nilson 
Paulo Costa enviou mensagem 
dando conta de que já foi rea-
lizada licitação e em breve a 
escola contará com 10 novos 
computadores para o Labora-
tório, uma impressora grande 
e um computador para a Secre-
taria. Eliane também ouviu a 
direção da escola sobre deman-
das.

O diretor informa que o qua-
dro de professores e funcioná-
rios da escola está completo e 
desenvolvendo suas atividades 
a contento. De acordo com 
Paulinho, em reunião entre a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura e as escolas 
municipais, foram definidas as 
datas das formaturas das turmas 
de Educação Infantil, nono ano 

do Ensino Fundamental e EJA.
Na Escola Assis Brasil a 

formatura da Educação Infantil 
será realizada no dia 18 de de-
zembro, às 14h, e a do nono ano 
e EJA será no dia 20 de dezem-
bro, às 9h. O prefeito Nilson e 
a primeira dama Eliane são os 
paraninfos da turma do nono 
ano, e a secretária de Educação, 

Marilene de Moura Rosa, é a 
paraninfa do EJA.

O secretário Wanderlan fri-
sou que está em andamento o 
Campeonato Municipal de Bo-
chas, que tem a participação 
de duas equipes da localidade 
de Sítio Cassemiro. “O diretor 
Paulinho é nosso parceiro e aju-
da bastante”, disse.

Primeira dama acompanhada do Secretário de esportes e o diretor da escola
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SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
29/10/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente 
Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de Outu-
bro de 2018, com as seguintes presenças: Vereador Presidente ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RU-
BENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR 
DOS SANTOS/PDT, ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB e 
DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, 
a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores e o 
público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondências recebi-
das pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senho-
res Vereadores:

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

cipal de Desenvolvimento Rural a realização de reparos nas estradas do Alto 
Cordeiro de Farias. O Vereador justificou sua solicitação, informando que foram 
realizadas melhorias apenas até a comunidade de Alto Alegre, não tendo seguido 
adiante ao ponto de alcançar a referida comunidade. Este requerimento foi subs-
crito pelos vereadores Odilo Gabriel, João Antônio Gheller, Rosângela Fornari, 
Itomar Ortolan e Natanael Diniz de Campos 

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que sejam tomadas as providencias 
necessárias quanto à reforma, com extrema urgência, das passarelas sobre o Rio 
Turvo nas localidades de Barreirinho e Linha 17, pois há sérios riscos de aciden-
tes em virtude do estado de conservação das mesmas.

3 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural a realização de reparos com a máxima urgência na 
estrada que dá acesso à propriedade de Hilário Fereira, na localidade de Alto 
Gress, uma vez que a mesma não oferece as mínimas condições de trafegabili-
dade, além de que um membro da família é portador de necessidades especiais.

4 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa Legislativa 
sobre a existência ou não de Contrato ou Convênio com operadoras de telefo-
nia, para prestação de serviços em nosso município. Caso exista Contrato ou 
Convênio, informar se há alguma cláusula de que a operadora se comprometa a 
cobrir apenas 70% ou 80% da área territorial do município. Este requerimento 
foi subscrito pelo vereador Rubens Antonio Marroni Furini.

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa Legislativa se 

há previsão para que o Anteprojeto de Lei, de Autoria do Vereador Natanael Di-
niz de Campos, que prevê horário diferenciado para funcionários e funcionárias 
municipais que possuem filhos com necessidades especiais, seja encaminhado 
à esta Casa Legislativa na forma de Projeto de Lei. Ressaltou o Vereador que 
o referido Anteprojeto já foi encaminhado ao Executivo a aproximadamente 6 
(seis) meses, e há vários casos entre o funcionalismo municipal que merecem a 
necessária atenção dos poderes constituídos. Este requerimento foi subscrito pe-
los Vereadores Natanael Diniz de Campos, Rosângela Fornari e Itomar Ortolan.

2 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que sejam tomadas imediatas provi-
dencias para a recuperação da estrada que liga o Distrito de Braço Forte com o 
Município de Vista Gaúcha, através da Linha Canzi. Salientou o Vereador que 
a mesma solicitação já foi apresentada nesta casa em outras oportunidades, e a 
comunidade anseia pela obra. Este requerimento foi subscrito pelos Vereadores 
Odilo Gabriel, João Antônio Gheller, Natanael Diniz de Campos, Rosângela For-
nari e Itomar Ortolan.

3 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possiblidade de aquisi-
ção de brinquedos adaptados para cadeirantes, a serem instalados junto às praças 
de brinquedos e/ou academias de ginástica ao ar livre. Salientou o Vereador que 
tais equipamentos são móveis, de fácil transporte, podendo, portanto, serem dis-
ponibilizados um mês em cada academia ou praça de brinquedos. Este pedido é 
solicitação do suplente de vereador, Lucídio Gerlach de Oliveira.

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que encaminhe à esta Casa Legisla-

tiva Cópia do Projeto da Casa Lar do Idoso firmado entre o Banco Santander e o 
Poder Executivo, como toda a documentação.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à esta Casa Legislativa o 

que segue: no dia 08 de Outubro de 2018, este vereador, além de outros itens, so-
licitou informações sobre os valores que já foram aplicados na obra de constru-
ção do Prédio da Escola de Educação Infantil do Bairro Fries, a qual foi iniciada 
em Agosto de 2016, com previsão de término para Abril de 2017, e até hoje não 
foi concluída. Salienta que quando foi encaminhada resposta do requerimento 
deste vereador, através do Ofícios nº 89, 96 e 103, datado de 15 de Outubro, este 
item não foi respondido pela municipalidade. Nesse sentido, requer que a infor-
mação seja encaminhada a esta Casa.

Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1 – Requereu o envio de correspondência à RGE, solicitando providências 

para a substituição de poste da de energia elétrica, localizado na Rua Santos 
Dumont, no Bairro Mutirão, mais precisamente defronte ao nº 67. Salientou o 
vereador o precário estado que o mesmo se encontra, oferecendo risco aos mo-
radores das imediações.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 59/2018: Autoriza o Poder executivo 

a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal – CEF, com a 
garantia da União e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 60/2018: Acresce a redação do § 5º, 
no Art. 1º, da Lei Municipal nº 2.446/2017, que dispõe sobre a criação e o fun-
cionamento da Ouvidoria Geral do Município de Tenente Portela e do Sistema 
Municipal de Ouvidoria e dá outras providências.   

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 61/2018: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a formar convênio com a Companhia Rio-grandense de Saneamento 
– CORSAN, e dá outras providências. 

Projetos discutidos e votados:
- Nenhum. 
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu 

a presença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos.
Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 30 de Outubro 

de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para 
obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   
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Começa hoje nova etapa de
 vacinação contra aftosa

No próximo dia 1º de no-
vembro, a maior parte dos es-
tados brasileiros vai iniciar a 
segunda etapa da campanha de 
vacinação contra a febre aftosa. 
Desta vez, serão imunizados 
os animais com até 24 meses. 
Apenas o Acre, Espírito Santo, 
Paraná e parte de Roraima (re-
servas indígenas Raposa Serra 
do Sol e São Marcos) vacinarão 
todo o rebanho (jovens e adul-
tos).

Na etapa de maio foram 
vacinados 197,87 milhões de 
animais de um total previsto 
de 201,23 milhões de cabeças. 
A cobertura vacinal atingiu 
98,33%. Atualmente o rebanho 
brasileiro de bovinos e bubali-
nos é de 217.493.867. Os esta-
dos com maior número de ani-
mais são o Mato Grosso com 
30 milhões de animais, seguido 
de Minas Gerais com 23,3 mi-
lhões de cabeças. A cidade com 
maior rebanho é São Félix do 
Xingu, no Pará: 2,2 milhões de 
cabeças.

O diretor do Departamento 
de Saúde Animal do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Gui-
lherme Marques, diz que “até 

novembro de 2019, com a re-
tirada gradual da vacinação, o 
ganho direto do criador poderá 
ser revertido na melhoria do 
rebanho e da propriedade, com 
investimentos em insumos e 
tecnologia que irão trazer maior 
produtividade”. 

O Brasil é considerado livre 
da aftosa com vacinação pela 
Organização Mundial de Saú-
de Animal (OIE). O estado de 
Santa Catarina, que não vacina 
o rebanho desde 2000, é reco-
nhecido, desde 2007, como área 
livre da doença sem vacinação.

Conforme estimativas da 

Divisão de Febre Aftosa (Difa) 
do Mapa, em 2018 deverão 
ser utilizadas 337.713.800 do-
ses de vacinas; em 2019, se-
rão 308.235.501; em 2020, 
269.395.197; em 2021, 
155.118.834. Com a redução 
do uso da vacina, a partir de 
2019, a economia será de R$ 44 
milhões; em 2020, de R$ 102 
milhões; em 2021, de R$ 274 
milhões e, em 2022, de R$ 506 
milhões, alcançando quase R$ 1 
bilhão, sem contabilizar os gas-
tos com o manejo envolvido na 
vacinação (mão de obra, cadeia 
de frio, transporte e outros).

Prazo de Vacinação vai até o final deste mês
M

inistério da A
gricultura

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

rais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habili-
tação, apresentando os documentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão ERNANI PADILHA DO AMARAL nascido em 
SÃO JOÃO DO OESTE/SC aos 11 DE OUTUBRO DE 
1993.  Filho de Miguel Padilha do Amaral e Derci Tere-
sinha Priger. E dona TAINARA FAHT nascida em TRES 
PASSOS/RS aos 17 DE JULHO DE 1997. Filha de Ivo 
Faht e Clarice Inês Faht. Se alguém de impedimento, opo-
nha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 30/11/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste 
cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 
30 de outubro de 2018.
                                                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 habili-
tação, apresentando os documentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão JAIRO ANDRÉ RUGGINI nascido em TE-
NENTE PORTELA/RS aos 12 DE AGOSTO DE 1973.  
Filho de Nestor Ruggini e Carmen Ruggini. E dona ELI-
SIANE TEREZA ESCHER nascida em TENENTE POR-
TELA/RS aos 24 DE MAIO DE 1990. Filha de Benno 
Edmundo Escher e de Teresinha Davis Arenhart. Se al-
guém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 28/12/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste 
cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 
30 de Outubro de 2018.
                                      Claudineia Holland
                                     Escrevente Autorizado

Eu conheci um cara que tinha um orgulho que ele carregava con-
sigo. Dizia ele de peito estufado: “Tenho carteira de motorista há 30 
anos e nunca levei uma multa sequer na vida.”

Ele vivia repetindo essa máxima. Dizia ser um motorista melhor 
do que a maioria dos que por ai circulavam. Aquele motora de res-
peito, que você olha e diz: “Esse é bom de braço.”

Esse cara vivia passando lição de moral em todo mundo. Falava 
com tanta convicção sobre as técnicas para dirigir que chegava ser 
vergonhoso conversar sobre o assunto com o ele.

Eu respeito profundamente pessoas que fazem o que se propõe 
de maneira bem feita sem a necessidade de nenhum reparo. Pessoas 
que fazem, mesmo coisas simples, por anos a fio sem cometer er-
ros merecem ser valorizados, afinal, somente quem erra de vez em 
quando é que sabe o quanto é difícil fazer algo sem errar. Eu respei-
tava aquele homem. Um homem que por 30 anos nunca levou uma 
multa sequer, nunca se envolveu em uma acidente, nunca ficou na 
estrada, merecia meu respeito.

Um dia descobri que esse meu amigo, que nunca tinha levado 
uma multa, também nunca teve um carro. Nunca dirigiu profissio-
nalmente, ou seja, dirigia esporadicamente e apenas em pequenas 
distâncias, quando era obrigada por algum afazer ou quando alguém 
lhe emprestava um veículo.  

Essa é a impressão que eu tenho de Jair Bolsonaro, nosso pró-
ximo presidente. Um motorista que nunca levou uma multa, mas 
que nunca dirigiu de verdade na vida. Nunca teve um carro para 
comandar e andar por longas distâncias, precisando cumprir prazos 
e desviar de todos os perigos que a estrada pode apresentar.

Bolsonaro teve problemas quando militar, mas até onde consta, 
por defender a sua categoria, sendo que com o espírito de liderança 
que tem  era esperando que isso pudesse aparecer em algum momen-
to. Foi para reserva para concorrer a vereador pelo Rio de Janeiro, se 
elegeu. Foi candidato a deputado Federal e encontrou nos militares 
e nas viúvas da ditadura militar bagagem eleitoral suficiente para de 
eleger e se reeleger por sete mandatos consecutivos. 

Bolsonaro abraçou o espaço que tinha para si. Um militar que 
concorria a deputado para defender militar. Ele juntava os cacos 
da ditadura militar para fazer a sua base eleitoral e assim seguir se 
elegendo sucessivamente. Note, que tudo que Bolsonaro falou em 
entrevistas polêmicas e discursos tácunos foi com o objetivo de sa-
tisfazer a sua base eleitoral que queria ouvir exatamente aquilo que 
ele estava falando.

Foi no tal Kit Gay, que ele apareceu para o Brasil. Em 2014 logo 
após a eleição, quando um grupo achava que Dilma completária o 
seu mandato e Aécio seria o próximo presidente, eu escrevi aqui 
mesmo neste espaço, que o nome da nova onda seria Jair Bolsonaro. 
Minha tese estava alinhada em dois pilares fundamentais: A queda 
da esquerda quanto ideologia e ideia e o crescimento continuo da 
violência. Bolsonaro era anti PT e anti bandido, discurso perfeito 
para se construir uma base eleitoral, quando essas duas coisas esta-
vam na berlinda dos vilãos.

Bolsonaro demorou para entender que ele não falava mais apenas 
para aquele público, que agora ele precisava ampliar seus horizon-
tes, por isso você ainda ouviu algumas patacoadas que não são ha-
bituais de um candidato a Presidente da República. A esquerda acha 
que o povo se moldou as ideias de Bolsonaro, mas na verdade foi 
o contrário, como fez em sua carreira inteira na política, Bolsonaro 
se moldou de acordo com a vontade do povo que ele queria como 
eleitor e com isso conseguiu chegar ao trono máximo da nação.

Agora Bolsonaro não poderá mais se adaptar. Ele precisará diri-
gir o carro. Pela primeira vez em sua história ele terá um carro para 
dirigir, com uma estrada tortuosa a frente e uma das fiscalizações 
mais exigentes. Ele terá nos próximos quatro anos que provar que 
aqueles que 30 anos em que ele passou sem multa foi por ser bom 
motorista e não porque não dirigia. 

Esse será o grande desafio de Bolsonaro. Transformar o mito 
em presidente, o discurso em prática e desempenhar o papel que 
ele sempre desepenhou muito bem: O de ser o que o seus eleitores 
queriam que ele fosse.

Que o presidente tenha sucesso nesta jornada. Nós precisamos.

Motorista há 30 anos
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A crioterapia, tratamento com gelo, age como analgésico e an-
ti-inflamatório reduzindo dores musculares e das articulações. A 
crioterapia nada mais é do que a terapia por meio do frio. Pode ser 
aplicada na forma sólida, líquida ou gasosa. No dia a dia, porém, a 
mais prática e segura é a sólida, feita com aplicação de gelo local.

No século 19 ganhou destaque pelas mãos do médico do exér-
cito de Napoleão Bonaparte, que recorria à técnica para amenizar 
quadros dolorosos de amputações. Mas foi nos anos 70 que pas-
sou a ser utilizada no tratamento de lesões esportivas.

Dores musculares e articulares, processos inflamatórios provo-
cados por traumas ou exercícios intensos podem ser amenizados 
com gelo. Sessões de 15 a 20 minutos, feitas três ou quatro vezes 
por dia, podem ajudar.

Trata-se de um recurso simples e quanto mais precocemente 
for utilizado, melhores serão os resultados. Mas se você recorreu 
à crioterapia por dois dias e o incômodo não diminuiu, o recomen-
dado é procurar um Médico para melhor avaliação e indicação de 
tratamento.

Bem indicada, a crioterapia atua como método analgésico e 
anti-inflamatório, favorecendo a reabilitação, a técnica por si só 
não cura nenhuma patologia, sendo apenas um recurso auxiliar no 
tratamento de problemas musculares e articulares.

A crioterapia tem como objetivo principal a retirada do calor 
corporal, diminuindo a temperatura tecidual, essa ação provoca 
uma circulação sanguínea menor e permite melhorias nas recupe-
rações musculares.

Um treinamento para realmente funcionar e ser efetivo tem 
que contar com a realização constante dos métodos de recupera-
ção. Essas medidas facilitam a restauração da capacidade física 
e psicológica após o treinamento. É importante alternar o treino 
árduo com fases de recuperação, ter um estilo de vida menos es-
tressante possível, dormir bem e se alimentar corretamente.

Podemos concluir que o gelo tem funções interessantes para a 
recuperação pós treino e a sua aplicação vale a pena, desde que 
seja utilizada dentro das indicações e contra indicações apresen-
tadas.

Gelo na Recuperação Pós Treino

Rodovias da região seguem sendo um 
desafio para o governo

No domingo a noite uma 
médica que se dirigia a Tenen-
te Portela, vindo de Três Passos 
foi vitima de um acidente de 
trânsito. Segundo informações 
repassadas pela motorista do 
veículo acidentado, ela foi des-

viar de um buraco quando coli-
diu frontalmente com um outro 
veículo. 

Recentemente nas proximi-
dades da Estiva, no trecho da 
ERS-330 que liga Redentora 
a Miraguaí, uma família que 
transitava também foi vitima 
de um acidente em decorrência 
de uma deformidade na pista. O 
motorista foi surpreendido por 
um buraco e ao tentar o desvio, 
perdeu o controle, sai da pista e 
capotou o veículo.

Os dois fatos relatados no 
início deste artigo retratam exa-
tamente o perigo que está sendo 
transitar nas rodovias da região 
em virtude do abandono e da 
precariedade com que se encon-
tram as vias, principalmente es-
taduais, que circundam Tenente 
Portela.

A RSC-472 tem dois pro-
blemas recorrentes. O primeiro 
os buracos, que apesar de uma 
recente operação tapa-buracos 
já voltaram a aparecer e a cau-
sar problemas aos motoristas. 
Os trechos mais críticos ficam 
entre Tenente Portela e Três 
Passos, principalmente após a 
ponte do turno.

O outro problema, dessa que 

é proporcionalmente uma das 
rodovias com maior número de 
acidentes da Região Noroeste, 
é a vegetação lateral, que inva-
de a pista e dificulta a vida dos 
motoristas, principalmente em 
trechos de curva. O capim-ele-

fante é o maior problema, por 
ter tamanho maior o vegetal in-
vade a pista e prejudica inclusi-

ve a visibilidade dos motoristas 
em alguns trechos.

Já na ERS-330 uma opera-
ção tapa-buracos foi realizado 
entre Redentora e Miraguaí, 
o que melhorou consideravel-
mente as condições da via de 
circulação, no entanto, a situ-
ação entre Miraguaí e Tenente 
Portela é um verdadeiro retrato 
do abandono.

Não é raro flagrarmos nas 
redes sociais ou recebermos 
através de nossos canais recla-
mações de motoristas que tive-
ram algum problema em virtu-
de dos buracos, que na maioria 
das vezes tange a estragos em 
pneus e rodas e nos casos mais 

extremos, acidentes como os 
registrados no início dessa re-
portagem.

A situação das rodovias da 
região não é exclusividade de 
um governo. Rigotto, Yeda, 
Tarso e Sartori passaram pelo 
Palácio do Piratini sem que 
uma solução mais viável fosse 
aplicadas nesses trechos.

Acontece que as ações de 
tapa-buracos são mediadas pa-
liativas e em virtude do alto vo-
lume de trafego, sobretudo de 
veículos de carga, os mesmos 
buracos sempre retornam pou-
cos dias após a realização do 
trabalho.

A solução seria um traba-
lho amplo de recapeamento a 
exemplo do que foi realizado 
na RS-155 entre Santo Augus-
to e Ijuí, no entanto, tal medi-

da esbarra na falta de recursos 
financeiros e muitas vezes na 
pouca influência política que a 
microrregião exerce dentro do 
cenário estadual.

Com a eleição de Eduardo 
Leite para governador, se reno-
va as esperanças dos morado-
res desse canto do Rio Grande 
do Sul, que talvez dessa vez as 
melhorias estruturais que a mi-
crorregião precisa estejam nos 
planos do  novo governo, pois 
somente assim, esses problemas 
pontuais, mas extremamente 
importantes para a o desenvol-
vimento da região, teriam algu-
ma chance de ser solucionados.

Umas das alternativas seria 

utilizar a Rota do Yucumã como 
argumento, pois, mesmo estan-
do distante de ser o atrativo que 
são outras regiões turísticas do 
estado, há uma grande expec-
tativa de avanço por aqui nos 
próximos anos, alavancados 
pelas melhorias previstas para o 
Parque Estadual do Turvo e que 
melhorará a recepção dos turis-
tas junto ao Salto do Yucumã.

Para qualquer pretensão 

de desenvolvimento que a mi-
crorregião tenha, a melhoria 
das estradas deve estar no topo 
da lista. É necessário que esse 
abandono de nossas rodovias, 
que vem de deteriorando go-
verno após governo, receba um 
pouco de atenção, caso contrá-
rio, será difícil imaginar que em 
algum  momento está deixará 
de ser uma das regiões mais po-
bres do estado.

Na 472 a vegetação lateral invade a pista e 
aumenta o risco de acidentes. Em alguns trechos 
ele prejudica de maneira considerável a visibili-

dade dos motoristas.

Em dias de chuva a situação fica ainda mais grave

A situação de abandono das rodovias da região será um dos desafios locais para o próximo governador
Fotos e texto Jonas M

artins
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Márcio Pressi: O homem que através do dom 
transforma madeira em sonhos

Sonhar e acreditar talvez se-
jam palavras chaves para obter-
mos êxito em muitos momentos 
de nossa trajetória. Desde pe-
queno, Márcio Pressi leva essa 
filosofia consigo, e aliando ao 
seu dom, remodela pedaços de 
madeira para dar formas a brin-
quedos, móveis e até conquistar 
a casa própria. Com brilhos nos 
olhos e uma atmosfera cheia de 
felicidade, ele nos recebeu na 
quarta-feira (30) em sua mo-
radia, situada no bairro Isabel 
onde reside com sua família 
para contar um pouco mais so-
bre a sua história de vida. 

Márcio é um dos poucos 
dentro da família Pressi que 
herdou o dom do avô em rea-
lizar trabalhos em madeira – 
“Não cheguei a ter tanto conví-
vio com ele [avô] mas conforme 
o desejo de criar brinquedos 
como carinho de rolimã e ca-
minhão foi aumentando percebi 
que estava em mim o dom de 
fazer o objeto que imaginava”. 
A imaginação é o papel e a tin-
ta para a criação das obras que 
realiza. Guardados no quarto 
do filho mais velho, Márcio 
mostrou com tamanho carinho 
e cuidado o acervo de brinque-
dos feitos para com suas mãos 
para o filho mais velho, David 
de 8 anos. 

Durante a infância viveu 
intensamente a alegria da ida-
de com os amigos, primos e os 
brinquedos de sua autoria. Ele 

contou que a primeira e única 
exposição de seus trabalhos foi 
ainda enquanto estudava no 1º 
ano do ensino médio na Escola 
Estadual Tenente Portela. De-
pois confeccionou alguns obje-
tos, mas somente após o nasci-
mento do primeiro filho que a 
nostalgia cativou-o a retornar 
mais assiduamente a ativida-
de e David mostra reconhecer, 
bem como, achar um máximo 
ver aquele objetivo todo cheio 
de detalhes ser feito pelo pai. 

A esposa, Ana Claúdia Pres-
si de 28 anos admira a maes-
tria de seu companheiro, e co-
mentou que é um orgulho para 
Márcio poder proporcionar mo-
mentos similares a sua juventu-

de aos filhos, e que quando os 
amiguinhos, encantados com os 
brinquedos, questionam quem 
os fez, David estufa o peito e 
diz o nome de seu herói – Foi 
o meu pai! – conta ela, emo-
cionada. Transformar sonhos 
em realidade é característica do 
nato marceneiro que finalizou a 
construção de sua residência na 
Rua Coroados.  

O capricho ao trabalhar 
com madeira mostra o carinho 
e amor pelo que faz. Os brin-
quedos doados realizaram o 
desejo de 12 crianças incluídas 
na campanha “Natal da Criança 
Carente” promovida pela Rádio 
Província a certo tempo. Na 
época outros 5 brinquedos fo-

ram doados a crianças do bairro 
Isabel de maneira gratuita pelo 
artesão. Os caminhões, carre-
tas agrícolas, escavadeiras se 
destacaram ao chegar a equipe 
da rádio por terem vindo atra-
vés de maneira voluntária, mas 
também pelo excelente acaba-
mento e pequenos detalhes. 

Os materiais usados são es-
colhidos para dar resistência e 
um toque diferente no produto. 
Restos de madeira, pedaços de 
ferro e verniz são os três ele-
mentos chaves da confecção 
que dura de um a sete dias, de-
pendo do brinquedo. Após pas-
sar 15 anos em Santa Catarina, 
agora a família Pressi nos finais 
de tarde a aproveita o novo lar 

e se encanta com a doçura da 
pequena Lara andando dentro 
dos caminhões, carretas. O ar-
tesão gosta de desafios buscan-
do sempre fazer mais detalhes 
nas obras. 

Márcio pretende fazer uten-
sílios de cozinha para a filha 
de 2 anos brincar e também 
diz aceitar encomendas tan-
to de móveis e/ou brinquedos, 
principalmente para Natal. O 
ditado “Em casa de ferreiro, o 
espeto é de madeira” não tem 
vez. Dentro de casa, Márcio 
tem diversos móveis rústicos 
como sapateira, armários, e até 
o berço da pequena Lara passou 
pela mente do pai antes de ser 
real. Um dia acredita que pode-
rá expor suas artes em alguma 
feira, como já fora convidado 
pela organização da Expotem-
po, mas por contratempos não 
pode mostrar seus trabalhos e 
os resultados do hobby que tan-
to traz realização para sua vida.

O avô que fazia móveis, al-
tares para igrejas passou o dom 
ao neto que hoje fabrica tudo o 
que imagina. Márcio tem um 
sonho que ainda pretende re-
alizar – “Queria poder um dia 
passar esses conhecimentos 
para crianças, como oficinas de 
artesanato, onde elas pudessem 
fazer o próprio brinquedo e ver 
que não há limites quando se 
deseja”. Ele é a prova que que-
rer é poder, é ultrapassar limites 
e ser feliz. 

Márcio já realiza esse trabalho a 
bastante tempo, mas teve esse desejo 

renovado com o nascimento dos filhos. 
Ele se sente muito feliz em poder fá-

bricar os brinquedos que suas crianças 
brincam. Um de seus desejos é realizar 

cursos para crianças para que elas 
também possam fabricar seus próprios 

brinquedos.

O artesão aguarda opor-
tunidade de expor as suas 
peças. Ele conta que expôs 
quando ainda era estudante 
na Escola Tenente Portela e 
que recebeu o convite para 
expor na ExpoTenpo, mas 
não conseguiu.

Os filhos do artesão se 
divertem com brinquedos 
feitos pelo pai. Além de 
únicos as peças são super 
resistentes.

Artesão se destaca na confecção de peças únicas e com detalhes impressionantes

Fotos R
aiana Silva

Por Raiana Silva
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Vista Gaúcha: Hospital se 
transformará em Pronto 

Atendimento de Urgência
Representantes do Hospital 

Beneficente e do Poder Execu-
tivo de Vista Gaúcha estiveram 
na manhã desta terça-feira (30), 
na sede da 19ª Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRS), em 
Frederico Westphalen, para as-
sinar o contrato com o governo 
de estado que permitirá a trans-
formação do hospital em um 
Pronto Atendimento de Urgên-
cia (PADU).

De acordo com o titular da 
19ª CRS, Fernando Panosso, o 
principal benefício da mudan-
ça de perfil é o acréscimo nos 
valores repassados mensalmen-
te. – Atualmente, os hospitais 
recebem cerca de R$ 10 mil 
em recursos estaduais mais o 
montante referente aos serviços 
ambulatoriais, que chegam a 
R$ 2 mil no máximo. Se trans-
formando em PADU, ganham 
R$ 25 mil e mais aproximada-
mente R$ 6 mil pelo serviço 

ambulatorial. É um incremento 
significativo de valor que visa 
unicamente melhorar o atendi-
mento aos pacientes – destacou 
Fernando Panosso.

Na área de abrangência da 
19ª CRS, existiam cinco insti-
tuições consideradas Hospital 

de Pequeno Porte (HPP), ou 
seja, possuem menos de 30 lei-
tos e perfil ambulatorial. Como 
Vista Gaúcha já assinou o con-
trato, restaram os hospitais de 
Erval Seco, Liberato Salzano, 
Taquaruçu do Sul e Vicente 
Dutra.
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Contrato foi assinado na sede da 19ª Coordenadoria de Saúde

Senac Três Passos inscreve para Técnico 
em Segurança do Trabalho EAD

Os cuidados com a saúde e 
a segurança do trabalho são im-
prescindíveis e cada vez mais 
assumem importância estraté-
gica para o planejamento das 
organizações. Logo, o Técnico 
em Segurança do Trabalho as-
sume especial relevância por 
ser um dos profissionais res-
ponsáveis por assegurar que os 
ambientes de trabalho estejam 
seguros, de forma a preservar a 
vida e a saúde dos funcionário. 
Diante dessa realidade, o Se-
nac Três Passos abre matrículas 
para o curso Técnico em Segu-
rança do Trabalho.

Com 1.200 horas, a capaci-
tação promove formação para 

atender à perspectiva das nor-
matizações e políticas de ma-
nutenção da saúde e segurança. 
Além disso, o estudante desen-
volve habilidades relacionadas 
à prevenção de acidentes no 
trabalho.

As aulas têm início dia 12 

de novembro, às 19h, por meio 
do Encontro Conectado. Ma-
trículas devem ser feitas pelo 
site www.ead.senac.br. Mais 
informações pelo telefone (55) 
3522-9202 ou presencialmen-
te na escola, localizada na rua 
Dom João Becker, 310.

     No Rio Grande do Sul, tem como 
tradição a carne de charque, o churrasco e as influências sofridas pela 
imigração italiana e alemã ocorrida durante o século XIX no Brasil.

     Da mistura entre a comida indígena, portuguesa e espanhola 
e do homem do campo, surge a chamada cozinha da Campanha e, 
com características mais urbana, a cozinha da região missioneira. São 
muitos pratos populares como o churrasco, o arroz de carreteiro e o 
galeto ao Primo Canto, além de receitas mais contemporâneas, como 
o Bauru Gaúcho.

     O charque entra na história quando o território do Rio Grande 
do Sul era habitado pelos índios, os “guaranis”, que viviam da caça e 
da pesca. Ocupavam as margens da Lagoa dos Patos, no litoral norte e 
as bacias dos rios Jacuí e Ibicuí, incluindo a região noroeste, os pam-
peanos que ocupavam a região sul e sudeste e os Jês, talvez os mais 
antigos habitantes no lado oriental do Rio Uruguai. Os jesuítas com o 
objetivos de retirar os índios da mata e catequizá-los, introduziram no 
Estado o gado. Os índios então passaram a tomar conta dos rebanhos 
e comer sua carne tendo sempre farta comida a sua disposição e em 
troca aprendiam com os jesuítas a cultura europeia e construir casas, 
surgiram assim as missões.

   Com a entrada dos tropeiros de São Paulo e Minas gerais no Sul, 
os índios foram caçados e levados como escravos e os jesuítas volta-
ram para a Europa. O gado era criado solto, continuou a reproduzir e 
espalhar-se pelo sul do continente, pois não havia um predador para 
caça-los.

     Com a volta dos tropeiros para o Rio Grande do Sul, havia 
milhares de animais, o gado selvagem, começaram a ser abatidos 
para extrair o couro cru que era vendido em outros estados e a carne 
que sobrava era usada como alimento em suas viagens. Os tropeiros 
começaram a conservá-la rolando-a em sal grosso para desidrata-la 
surgindo assim o charque.

     Em vista do Rio Grande do Sul ter sido a primeira área de 
criação bovina no país, o gado faz parte da vida dos gaúchos desde o 
início da colonização. No século XVII, foi natural o processo da car-
ne assada sobre o fogo de chão se tornar o prato tradicional da região. 
Esta refeição era de fácil preparo, com poucos ingredientes, somente 
carne e sal grosso, que era espetada e pousada sobre brasas.

    Certamente a carne preferida é a bovina, mas o churrasco do 
gaúcho contemporâneo também inclui o salsichão (linguiça toscana 
na gíria gaúcha) “coraçãozinho” de galinha e outras carnes de origem 
suína e ovina. Também o “xixo” é bastante apreciado, que provavel-
mente tem a origem ou inspiração no “Shish ou Sish kebak” árabe. 
Tradicionalmente, o xixo gaúcho é um assado onde são espetados, 
em espetos grande, peças de gado, frango e porco intercalados por 
pedaços de pimentão verde e vermelho ou amarelo, tomate e cebola, 
temperados com sal grosso.

    Mais um prato derivado da abundância da carne da região, o 
também chamado arroz carreteiro, ou simplesmente, carreteiro. De 
fácil preparo, composto basicamente do arroz cozido com pedaços de 
charque picados. Também tem aquele carreteiro que se faz com a so-
bra do churrasco, com temperos a vontade, numa panelinha de ferro, 
fogaozito a lenha, não sobra nem o cheiro pros gauipecas do terreiro.

  Quando os imigrantes alemães, na década de 1824 se instalaram 
na Região Sul do Brasil, nas pequenas propriedades rurais, diversifi-
caram a economia brasileira na época. No começo ocupavam a região 
do Vale dos Sinos. Após a Guerra dos Farrapos, foram se separando 
e fundando colônias, nas margens de alguns rios. Passaram a plantar 
alimentos até então não cultivados no Brasil, como por exemplo a 
batata (que lhes foi conferido o apelido de “alemães batateiros” ou 
“alemães-batata” pelos brasileiros, e começaram então a produzir co-
midas influenciadas por seus costumes.

     Foram responsáveis pelo início da produção do queijo colonial, 
famoso na região da Serra Gaúcha, e da Chimia, doce pastoso feito 
tradicionalmente à base de batata-doce e melaço, além de introdu-
zir comidas típicas da sua cultura, como o Eisbein (joelho de porco 
cozido), o Apfelstrudel (folheado de maça), as cucas e o chucrute 
(Sauerkraut) e os embutidos artesanais (salsichas, linguiças e sala-
mes).

      Em 1857, chegaram  os primeiros grupos de italianos no Rio 
Grande do Sul, vindos de Piemonte e Lombardia, e depois de Vêneto, 
que se instalaram na Serra Gaúcha, introduzindo na culinária gaúcha 
pratos derivados de sua cultura, como as polentas, massas como os 
tortéis com recheio de moranga e o galeto ao Primo Canto, além do 
consumo de frango (talvez derivado das “passarinhadas”). A intro-
dução do cultivo do vinho na região tornou a vinicultura a principal 
economia dos colonos italianos e posteriormente muito importante no 
Rio Grande do Sul, que também influenciou a culinária gaúcha.

           Então: Guten Appetit, Buon apetito, Bom apetite.
                                                                                        Até a próxima.

Culinária Gaúcha
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Bancada Gaúcha garante R$ 20 milhões 
para a ponte de Porto Xavier

Um acordo firmado entre os deputa-
dos e senadores da Bancada Gaúcha via-
bilizou uma Emenda Impositiva no valor 
de R$ 20 milhões no Orçamento Geral 
da União de 2019 para a ponte interna-
cional entre Brasil e Argentina em Porto 
Xavier. Com o acordo, os R$ 57 milhões 
que já estavam garantidos para a obra 
no Orçamento deste ano foram realoca-
dos para a duplicação da BR-116. Se a 
mudança não fosse feita, os recursos se 
perderiam por falta de tempo hábil para 
o empenho, que precisa acontecer até 31 
de dezembro.

Além dos recursos para a ponte, a 
bancada aprovou R$ 68 milhões para 
serem distribuídos proporcionalmente 
a hospitais filantrópicos e santas casas, 
R$ 30 milhões para escolas agrícolas, 
R$ 1,6 milhão para equipamentos de 
segurança pública e R$ 20 milhões para 
obras na BR-290. A BR-116 já tem ga-
rantidos R$ 85 milhões da União, além 
dos R$ 57 milhões que eram da ponte de 
Porto Xavier, e mais R$ 30 milhões em 
Emenda Impositiva.

Para o deputado Darcísio Perondi 
(MDB-RS) a distribuição dos R$ 169 
milhões da Bancada Gaúcha foi bem 

equilibrada. Ele elogiou a postura da 
Bancada, que entendeu o problema de 
prazos e que impediriam o empenho 
dos recursos. “O importante é que agora 
teremos tempo para concluir o Projeto, 
incluir no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), empenhar os recur-
sos e fazer a licitação, tudo em 2019”.

Para convencer os deputados e senado-
res, Perondi explicou que o maior en-
trave para a construção da ponte já foi 
resolvido. Os argentinos concordaram 
com o local e o traçado, a chamada Va-
riante Um, mais próxima das zonas ur-
banas das duas cidades, Porto Xavier no 
Brasil e San Javier na Argentina.

Perondi foi um dos articuladores para manter recursos para a ponte
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No começo deste mês, o governo do 
estado efetuou a entrega de 109 viatu-
ras, quatro motocicletas e 275 coletes 
balísticos à Brigada Militar (BM). O 
investimento na aquisição dos veículos 
e demais materiais se aproximou de R$ 
10 milhões, através de um convênio en-
tre o Departamento Estadual de Trânsito 
(DETRAN/RS) e BM, além de recursos 
da Consulta Popular destinados ao rea-
parelhamento da corporação.

Um dos municípios beneficiados com 
nova viatura foi Vista Gaúcha. O veícu-
lo, modelo Pálio Adventure, custou R$ 
110 mil. – Só nos resta agradecer a co-
munidade local que escolheu a seguran-
ça pública como prioridade número um 
na Consulta Popular 2017/18, e ainda a 
administração municipal, o COMUDE e 
o governo do estado. Essa nova viatura 
irá qualificar o serviço prestado aos ci-
dadãos – frisou o sargento Sandro Rentz, 
responsável pela Brigada Militar de Vis-
ta Gaúcha.

O prefeito Celso José Dal Cero tam-
bém destacou que essa nova viatura vai 
melhorar o atendimento a população 
vista-gauchense no que se refere à segu-
rança pública.

Governo destina 
nova viatura para 

a BM de Vista 
Gaúcha
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Haddad vence na maioria dos 
municípios da Região Celeiro

As eleições que acontece-
ram no último domingo e que 
elegeram o próximo presidente 
do Brasil, Jair Messias Bolso-
naro, PSL, e o Governador do 
estado, Eduardo Leite, PSDB, 
trouxeram algumas particulari-
dades na Região Celeiro.

Se a eleição fosse só na Re-
gião Celeiro a disputa teria sido 

diferente. Por aqui, em 11 mu-
nicípios Haddad fez mais vo-
tos. Bolsonaro ganhou em 10.

Já para Governador do es-
tado, o governador eleito Edu-
ardo Leite, venceu em 20 dos 
21 municípios. Sartori venceu 
apenas em Vista Gaúcha.

Todos os municípios onde 
no primeiro turno o PT havia 

Haddad: 1.730 votos*
2º turno
Bolsonaro: 1.935 votos
Haddad: 2.163 votos*
1º turno
Leite: 1.448 votos*
Sartori: 824 votos
Rossetto: 1.208 votos
2º turno
Leite: 2.461
Sartori: 1.235

Crissiumal
1º turno
Bolsonaro: 3.836 votos*
Haddad: 2.809 votos
2º turno
Bolsonaro: 4.501 votos*
Haddad: 3.470 votos
1º turno
Leite: 2.530 votos
Sartori: 2.577 votos*
Rossetto: 1.557 votos
2º turno
Leite:4.229
Sartori: 3.189

Derrubadas
1º turno
Bolsonaro: 916 votos*
Haddad: 871 votos
2º turno
Bolsonaro: 1.076 votos*
Haddad: 960 votos
1º turno
Leite: 632 votos
Sartori: 958 votos*
Rossetto: 394 votos
2º turno
Leite: 1.092
Sartori: 920

Esperança do Sul
1º turno
Bolsonaro: 859 votos
Haddad: 1.079 votos*
2º turno
Bolsonaro: 1.000 votos
Haddad: 1.196 votos*
1º turno
Leite: 479 votos
Sartori: 850 votos*
Rossetto: 708 votos
2º turno
Leite: 1.173*
Sartori: 908

Humaitá
1º turno
Bolsonaro: 1.757 votos*
Haddad: 1.038 votos
2º turno
Bolsonaro: 2.002 votos*
Haddad: 1.227 votos
1º turno
Leite: 1.126 votos*
Sartori: 1.220 votos
Rossetto: 598 votos
2º turno
Leite: 1.596 votos*
Sartori: 1.477 votos

Inhacorá
1º turno
Bolsonaro: 599 votos
Haddad: 646 votos*
2º turno
Bolsonaro: 701 votos

Haddad: 769 votos*
1º turno
Leite: 409 votos
Sartori: 539 votos*
Rossetto: 365 votos
2º turno
Leite: 714*
Sartori: 697

Miraguaí
1º turno
Bolsonaro: 1.089 votos
Haddad: 1.583 votos*
2º turno
Bolsonaro: 1.292 votos
Haddad: 1.761 votos*
1º turno:
Leite: 854 votos
Sartori: 743 votos
Rossetto: 1.189 votos*
2º turno:
Leite: 1.806*
Sartori: 972

Redentora
1º turno
Bolsonaro: 1.416 votos
Haddad: 2.602 votos*
2º turno
Bolsonaro: 1.670 votos
Haddad: 2.899 votos*
1º turno
Leite: 1.300 votos
Sartori: 1.161 votos
Rossetto: 1.874 votos*
2º turno
Leite: 2.928 votos*
Sartori: 1.275 votos

Santo Augusto
1º turno
Bolsonaro: 4.011 votos*
Haddad: 2.744 votos
2º turno
Bolsonaro: 4.472 votos*
Haddad: 3.792 votos
1º turno
Leite: 3.071 votos*
Sartori: 2.179 votos
Rossetto: 1.674 votos
2º turno
Leite: 4.309 votos*
Sartori: 3.422 votos

São Martinho
1º turno
Bolsonaro: 2.437 votos*
Haddad: 850 votos
2º turno
Bolsonaro: 2.695 votos*
Haddad: 1.099 votos*
1º turno
Leite: 1.841 votos*
Sartori: 1.053 votos
Rossetto: 419 votos
2º turno
Leite: 2.054*
Sartori: 1.605

São Valério do Sul
1º turno
Bolsonaro: 491 votos
Haddad: 747 votos*
2º turno
Bolsonaro: 626 votos
Haddad: 922 votos*
1º turno
Leite: 590 votos*
Sartori: 218 votos

Rossetto: 585 votos
2º turno
Leite: 996 votos*
Sartori: 456 votos

Sede Nova
1º turno
Bolsonaro: 855 votos*
Haddad: 682 votos
2º turno
Bolsonaro: 1.015 votos*
Haddad: 796 votos
1º turno
Leite: 637 votos*
Sartori: 532 votos
Rossetto: 471 votos
2º turno
Leite: 874 votos*
Sartori: 783 votos

Tenente Portela
1º turno
Bolsonaro: 3.092 votos
Haddad: 3.122 votos*
2º turno
Bolsonaro: 3.660 votos
Haddad: 3.716 votos*
1º turno
Leite: 2.091 votos
Sartori: 2.411 votos*
Rossetto: 2.219 votos
2º turno
Leite: 4.171 votos*
Sartori: 2.855 votos

Tiradentes do Sul
1º turno
Bolsonaro: 1.415 votos
Haddad: 1.578 votos*
2º turno
Bolsonaro: 1.674 votos
Haddad: 1.823 votos*
1º turno
Leite: 967 votos
Sartori: 843 votos
Rossetto: 1.197 votos*
2º turno
Leite: 4.171*
Sartori: 2.855

Três Passos
1º turno
Bolsonaro: 7.433 votos*
Haddad: 4.500 votos
2º turno
Bolsonaro: 8.297 votos*
Haddad: 5.713 votos
1º turno
Sartori: 4.712 votos*
Leite: 4.105 votos
Rossetto: 3.237 votos
2º turno
Leite: 6.828 votos*
Sartori: 6.156 votos

Vista Gaúcha
1º turno
Bolsonaro: 826 votos*
Haddad: 724 votos
2º turno
Bolsonaro: 974 votos*
Haddad: 886 votos
1º turno
Leite: 387 votos
Sartori: 940 votos*
Rossetto: 376 votos
2º turno
Leite: 823
Sartori: 971*

Barra do Guarita
1º turno
Bolsonaro: 677 votos
Haddad: 868 votos*
2º turno
Bolsonaro: 804 votos
Haddad: 998 votos*
1º turno
Leite: 321 votos
Sartori: 556 votos
Rossetto: 719 votos*
2º turno
Leite: 1.015*
Sartori: 681

Bom Progresso
1º turno
Bolsonaro: 738 votos*
Haddad: 707 votos
2º turno
Bolsonaro: 804 votos*
Haddad: 800 votos
1º turno:
Leite: 706 votos*
Sartori: 382 votos
Rossetto: 377 votos
2º turno:
Leite: 905*
Sartori: 608

Braga
1º turno
Bolsonaro: 719 votos
Haddad: 1.081 votos*
2º turno
Bolsonaro: 871 votos
Haddad: 1.190 votos*
1º turno
Leite: 608 votos
Sartori: 502 votos
Rossetto: 722 votos*
2º turno
Leite: 1.202*
Sartori: 598

Campo Novo
1º turno
Bolsonaro: 1.340 votos*
Haddad: 1.311 votos
2º turno
Bolsonaro: 1.496 votos
Haddad: 1.629 votos*
1º turno
Leite: 1.159 votos*
Sartori: 797 votos
Rossetto: 750 votos
2º turno
Leite: 1.799
Sartori: 1.129

Chiapetta
1º turno
Bolsonaro: 1.277 votos*
Haddad: 874 votos
2º turno
Bolsonaro: 1.450 votos*
Haddad: 1.102 votos
1º turno
Leite: 1.055 votos*
Sartori: 733 votos
Rossetto: 568 votos
2º turno
Leite: 1.344
Sartori: 1.043

Coronel Bicaco
1º turno
Bolsonaro: 1.711 votos

vencido, no segundo foi Eduar-
do Leite.

Em Tenente Portela Bolso-
naro venceu nos dois turnos. Já 
na disputa estadual o primeiro 
turno havia dado a vitória para 
Sartori, no segundo, reforça-
do pelos votos do PT, Eduardo 
Leite conquistou a maioria do 
eleitorado portelense.  

Veja como a Região Celeiro votou nos dois turnos

No dia vinte e nove de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordi-
nária, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO CARVALHO. A ses-
são também contou com a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS 
SEFFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, ROSIME-
RI MARQUES, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON 
MÜLLER, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI 
BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 
procedesse a leitura do pedido de licença do Vereador titular Dejair José 
Giacomini, por período determinado, nos dias 26 a 31 de outubro de 
2018, por motivos particulares, bem como a leitura da Convocação da 
Suplente de Vereadora Rosimeri Marques, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a ATA Nº 
035/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2018, 
às 19 horas, a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou 
cópias xerográficas da ATA Nº 036/2018, da Sessão Ordinária realizada 
no dia 22 de outubro de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os seguintes 
Vereadores: 

Do Vereador Magnus Antônio Geroldini: Requereu envio de ofício 
ao Sr. Eduardo Leite, Governador Eleito do Estado do Rio Grande do 
Sul, para o mandato 2019-2022, parabenizando-o pela conquista da 
eleição, desejando-lhe sucesso e êxito no desenvolvimento do Esta-
do, visando sempre à melhora da qualidade de vida do povo gaúcho. 
Requereu da mesma forma, o envio de ofício ao Sr. Jair Messias Bol-
sonaro, Presidente Eleito da República Federativa do Brasil, também 
para o mandato 2019-2022, parabenizando-o pela eleição, desejando-
-lhe sucesso e êxito na implementação das políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento do Brasil, bem como, cumprindo seus maiores lemas 
de campanha, que foram o combate à corrupção e questões ligadas à 
Segurança Pública. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, 
subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Requereu ao Prefeito 
Municipal de Derrubadas, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos, organi-
zação e o pagamento à Associação Hospitalar Beneficente Santo Antô-
nio de Tenente Portela, da contribuição mensal, a qual o Município de 
Derrubadas vinha fazendo há vários anos, uma vez que são grandes as 
cobranças de munícipes para que se execute esta ação, atendendo assim 
nossa comunidade, com um atendimento melhor e em todas as espe-
cialidades, em especial nos horários de plantão. Salientou o Vereador 
proponente tratar-se de um pedido de diversos munícipes de ambos os 
partidos políticos, deste Município, visando a regularização e a volta do 
atendimento de excelência que a Saúde sempre teve neste Município. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscrito pela Ban-
cada do Progressistas. 

Do Vereador Osmar Von Müller: Requereu envio de ofício ao Dire-
tor e Jornalista Jalmo Fornari, extensivo à Rádio Província FM, 100.7 
e Jornal Província de Tenente Portela, parabenizando pela entrevista 
ocorrida no Programa Tribuna Popular no último sábado, dia 27 de ou-
tubro, quando o entrevistado foi o Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. 
Alair Cemin, oportunidade em que o referido jornalista colocou a dis-
posição do Município de Derrubadas e de sua população aquele espaço 
radiofônico, bem como o Jornal Província, de circulação regional, para 
uso dos mais variados fins, levando informações e notícias a todos os 
ouvintes e leitores do Sistema Província. Este Requerimento foi aprova-
do por unanimidade, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

Do Vereador Luis Carlos Seffrin: Requereu verbalmente ao Prefeito 
Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos quanto a possibilidade 
de aquisição de dois ou três carretões basculantes, para a Patrulha Agrí-
cola, mais precisamente na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, para utilização na produção de silagem de milho, pelos pe-
quenos agricultores rurais de nosso Município. Este Requerimento foi 
aprovado por unanimidade, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para apre-
ciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 038/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar concessão de uso de bem público e dá outras pro-
vidências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões 
Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 039/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
de Derrubadas a conceder subvenção social ao Centro de Tradições 
Gaúchas Veteranos da Tradição, do Município de Derrubadas/RS. Este 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 040/2018: que Dispõe sobre o Programa de 
Subsídio para Produção de Silagem aos produtores rurais do Município 
de Derrubadas e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi baixado 
para as Comissões Permanentes.
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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!

Reunião abordará a reabertura da 
aduana em Porto Soberbo

Na última terça-feira (30), 
foi aprovado na Comissão de 
Assuntos Municipais da As-
sembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul (AL-RS), o re-
querimento do deputado Eduar-
do Loureiro (PDT) que objetiva 
a reativação dos serviços adua-
neiros no Porto Soberbo em Ti-
radentes do Sul, na divisa entre 
Brasil e Argentina.

Atualmente, uma balsa efe-
tua a travessia regular sobre o 
Rio Uruguai entre os dois paí-
ses, mas não há qualquer con-
trole alfandegário e aduaneiro 
de veículos e passageiros, fa-
zendo com que os turistas ar-
gentinos entrem no Rio Grande 
do Sul de forma irregular, ou 
seja, sem a tarjeta de imigração, 
fato que tem afastado centenas 
de visitantes.

– O turismo é uma ativida-
de crescente em nossa região 
e essa falta de fiscalização faz 
com que muitos visitantes de-
sistam de ingressar no Brasil 

pelo Porto Soberbo – observa o 
presidente do Consórcio Turís-
tico Rota do Yucumã e prefei-
to de Tenente Portela, Clairton 
Carboni.

A audiência ainda não tem 
data definida, mas o intuito é 
convidar os representantes dos 
ministérios de Relações Exte-
riores, Fazenda, Agricultura e 
Turismo, além da Receita Fe-

deral. Também deverão parti-
cipar do encontro, lideranças 
políticas da região e do estado, 
e empresários.

A aduana em Porto Sober-
bo encerrou as atividades em 
outubro de 2013. Por meio de 
instrução normativa, a Receita 
Federal permitiu apenas o co-
mércio de subsistência aos mo-
radores de Tiradentes do Sul.

Aduana está fechada do lado brasileiro

Enem 2018 ocorre no 
próximo domingo 

Cerca de 3,9 milhões de par-
ticipantes inscritos para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) já haviam acessado ao 
cartão de confirmação da prova 
na semana passada, conforme 
os dados divulgado pelo webis-
te do Governo do Brasil. Isso 
representa 70% do total dos 
5,5 milhões de jovens inscritos 
para o exame, que ocorre nos 
dias 4 e 11 de novembro.

Segundo o Ministério da 
Educação, o cartão de confir-

mação para o exame pode ser 
acessado pela página do parti-
cipante ou pelo aplicativo para 
smartphone do Enem 2018, dis-
ponível em todos os sistemas 
operacionais. Para confirmar a 
inscrição, é necessário ter em 
mãos o CPF e a senha cadastra-
da pelo estudante. O cartão de 
confirmação é importante para 
informar o número de inscrição 
do estudante, o local de prova, 
datas e horários do exame, en-
tre outras informações.
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redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Redentora assina ordem para cons-
trução de Campo de Futebol

Começa segunda fase da campanha de 
Vacinação contra a Aftosa

Hospital de Vista Gaúcha vai se trans-
formar em PADU

Senac de Três Passos vai lançar curso 
de Segurança no Trabalho EaD

Bancada Gaúcha garante recurso 
para ponte Brasil/Argentina

Reunião vai discutir reabertura 
de Aduana em Porto Soberbo

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

Sicoob comemora primeiro ano de 
atendimento em Tenente Portela

a manhã de hoje a primeira agência do Sicoob Creditapiranga no Rio Grande do Sul completou seu 
1º ano de existência nesta quarta-feira (31). São aproximadamente 800 associados com projeção de 
expansão dos trabalhos dentro da Região Celeiro após a abertura da agencia em novembro na cidade 
de Três Passos. 

O gerente Alberto Lengert destacou durante entrevista na manhã de hoje a Rádio Província que 
as expectativas foram alcançadas ao longo deste tempo e que a receptividade do comércio foi algo 
satisfatório. Segundo Lengert a cooperativa tenta trazer linhas de créditos voltados a agricultura, com 
foco maior no produtor de grãos. 

Um dos diferenciais no atendimento é o horário de atendimento que inicia às 8h da manhã, de 
segunda a sexta-feira. O Sicoob Creditapiranga está presente nos municípios de Itapiranga, São João 
do Oeste e Tunápolis há 85 anos, com mais de 19 mil associados. É a cooperativa de crédito pioneira 
do estado de Santa Catarina. Os associados contam com os mesmos produtos e serviços das principais 
instituições financeiras do País, com mais vantagens, porque numa cooperativa de crédito o associado 
é, ao mesmo tempo, cliente e dono do negócio. E no final do ano, os resultados positivos voltam para 
o bolso do cooperado.


