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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

A propagação das redes sociais nos últimos anos criou uma série de 
mitos, traduzidos no desconhecido e que de certa forma foram repeti-
das de maneira tão expressiva, que acabaram por se tornar uma crença, 
que na maioria das vezes não corresponde com a realidade.

Umas dessas afirmações, era de que as redes sociais substituiriam as mídias tradicionais. Claro 
que o impacto veio sobre a mídia impressa, uma vez que a essa é uma mídia mais cara e sempre que 
se coloca sobre a mesa da “massa’, questões financeiras elas tendem a escolher o mais barato e o de 
maior praticidade. É importante frisar que essa mídia não morreu, ela apenas se readaptou e ocupou o 
espaço destinado para a notícia na internet. Você não procura por notícia no facebook, você procura em 
portais tradicionais como Gaucha ZH, G1, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo e outros canais que 
são mantidos pelas empresas tradicionais.

Quando se fala em Rádio, e esse é o tema desse texto, uma vez que essa semana foi comemorado 
o Dia Mundial do Rádio, notamos uma mudança significativa no perfil da radiodifusão brasileira. Di-
ferente do Jornal, que migrou para uma mídia digital própria (portais), o rádio migrou para dentro das 
redes sociais. Claro que o grosso da audiência radiofônica relevante continua no FM, mas o rádio ao 
invés de competir com as redes sociais, tornou-se mais uma opção dentro delas.

Primeiro com os aplicativos que podem sem baixados nos dispositivos móveis, depois com a pre-
sença física em todos os canais. Vide a Rádio Jovem Pan de São Paulo que co-existe em perfeita sinto-
nia com as mídias sociais. As redes sociais, ao invés de afugentar o rádio como se cogitou inicialmente, 
acabaram por tornar-se em mais uma opção de propagação do seu conteúdo, ou seja, elas possibilitaram 
ao rádio atingir ainda mais pessoas. Nem um outro veículo de comunicação conseguiu essa coexistên-
cia com as mídias sociais. O Rádio é um sobrevivente que converteu uma possível concorrente em uma 
ferramenta. Por isso o Rádio vive e viverá por anos a fio.

A Mídia e o Rádio

O cérebro infantil, por estar em formação, possui grande facilidade para absorver informações e 
assimilar conceitos. A neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de adaptação do sistema nervoso, e a 
desinibição das crianças tendem a ser maiores do que as dos adultos. Soma-se ainda que, nessa fase da 
vida, o aparelho fonador, conjunto de órgãos e estruturas que produzem os sons da fala, também não 
está completamente desenvolvido e, por esse motivo, tudo o que lhes é ofertado, é absorvido sem a 
interferência de vícios já adquiridos.

É natural que pais e responsáveis se preocupem, já a partir dos primeiros anos de vida da criança, 
em desenvolver aquilo que julgam ser benéfico para ela, como a alimentação, a forma como tratar o 
próximo e, até mesmo, a escola em que vão estudar. É, portanto, na primeira infância o momento de 
plantio e cuidado com o futuro. Nesse contexto, a educação globalizada e multicultural, por meio do 
ensino bilíngue, é uma das sementes mais procuradas, em vista da percepção crescente de que dominar 
um segundo idioma, em especial o inglês, traz mais oportunidades.

Entretanto, é importante ressaltar que se entende como indivíduo bilíngue aquele que fala, pensa e 
raciocina em dois idiomas, navegando nesses ambientes confortavelmente, sem esforços ou traduções. 
No Brasil, poucas escolas oferecem essa abordagem e, mais que ensinar as normas gramaticais e um 
novo vocabulário, aprofundam-se em promover uma aprendizagem natural e imersiva da segunda lín-
gua. Os números da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi), por exemplo, deixam claro e re-
velam o longo caminho que temos pela frente: menos de 3% das escolas particulares no país oferecem 
esse tipo de metodologia. O resultado é que, não por menos, apenas 1% dos brasileiros são realmente 
fluentes em inglês e outros 4% se relacionam com a língua em estágios inferiores ao da fluência, con-
forme demonstra uma pesquisa do Conselho Britânico.

A questão é que o bilinguismo não envolve apenas o &ldquo;aprender um novo idioma&rdquo; e 
vai muito além. Em nível pessoal, o contato com outras culturas, desde bem pequeno, estimula a com-
preensão das diferenças, fazendo com que o indivíduo tenha mais consciência da parcialidade de sua 
própria identidade, de forma a se tornar um agente integrador no meio em que atua. O multiculturalis-
mo, estimulado dentro das escolas bilíngues, permite às crianças trabalharem colaborativamente entre 
grupos de diferentes origens, respeitando e entendendo as diferenças.

Estudos realizados em 1962 por Elizabeth Peal e Wallace Lambert, da McGill University (Canadá), 
revelaram que crianças bilíngues tendem a demonstrar melhores resultados em testes de inteligência e 
concentração. E, como a escolha de pais e responsáveis sobre a primeira infância afeta diretamente o 
futuro da criança, o ensino de outra língua deve ser feito com cuidado, diante de pesquisas e análises, 
de forma a florescer satisfatória e beneficamente os pequenos em formação.

A comunicação globalizada como caminho para 
o crescimento individual

Por Peter Visser

*Peter Albert Visser é diretor acadêmico da Maple Bear Brasil. Graduado pela Universidade de 
Waterloo, possui também mestrado em educação  pela universidade de Ottawa.

Assisti aos oito capítulos da série do Netflix sobre Trotsky 
sabendo que se tratava da adaptação de uma obra literária e que, 
portanto, não era rigorosamente histórica quanto aos fatos, frases 
e condutas. Meu interesse fixou-se no notável desempenho do 
ator russo Konstantin Khabenskiy e na singularidade de uma nar-
rativa sobre a revolução ir além da tomada do poder pelos bol-
cheviques. Por quê? Porque esse costuma ser o momento em que 
o discurso dos comunistas começa a dar sinais de dificuldade, a 
aula termina, a conversa acaba. O Terror Vermelho que se seguiu 
é imensamente constrangedor a quem preserve, em si, um fiapo 
de humanidade. Dele participaram e com ele se comprometeram 
os três grandes líderes – Lênin, Trotsky e Stalin.

A “narrativa” revolucionária, entanto, precisava salvar al-
guém nesse imbróglio e o escolhido foi Trotsky. Ele seria o co-
munista virtuoso, a quem não se poderiam atribuir as perversões, 
o estilo de vida e as motivações que levaram a tais genocídios. 
Stalin, por sua vez, costuma ser escalado para o papel de bad boy 
de toda a tragédia social e humana da revolução, que se justificou 
pela fome, instituiu a miséria, saqueou o entorno e nem assim 
sobreviveu.

Daí porque os comunistas odiaram a série da Netflix. Eles 
necessitam que alguém – Trotsky – escape à amarga e fétida mis-
tura de terrorismo, banditismo, selvageria e deformação moral 
que marcou o evento há tanto tempo cultuado. Pergunto: não são 
de seu herói estas palavras proferidas já em 1º de dezembro de 
1917, dirigindo-se aos delegados do Comitê Central dos Sovie-
tes?

 “Em menos de um mês, o terror, do mesmo modo como ocor-
reu durante a Grande Revolução francesa vai ganhar formas bas-
tante violentas. Não será mais somente a prisão, mas a guilhotina 
– essa notável invenção da Grande Revolução francesa, que tem 
como maior vantagem reconhecida a de encurtar o homem em 
uma cabeça – que estará pronta para os nossos inimigos”. (Delo 
Naroda – “A Causa do Povo”, 3/12/1917).

Gentil, o moço. Em 1919, em “La defense du terrorisme”, 
conforme lido em “O Livro Negro do Comunismo, pag.887, ele 
faz um diagnóstico das duas classes sociais, o proletariado ascen-
dente e a burguesia decadente. Na visão de Trotsky, esta última 
é tão apegada ao poder que, em sua queda, arrastaria consigo a 
sociedade inteira. Portanto, era preciso eliminá-la. Assim:

“É nossa obrigação arrancá-la do poder e cortar-lhe as mãos. 
O terror vermelho é a arma utilizada contra uma classe condena-
da a perecer e que não se resigna a isso.”

Assistam a série, apesar de ser uma história densa, pesada, 
com fantasias e muitas intercalações que brotam da imaginação 
do roteirista ou do romance histórico em que se baseia, vale o 
tempo gasto. Dá muito que pensar. Exibe o risco inerente às uto-
pias. Por vezes dói constatar que o filme parece reproduzir diálo-
gos atuais de nosso ambiente intelectual... Noutras ocasiões, sua 
atualidade surge ao mostrar que, nos primeiros movimentos da 
revolução, os comunistas cumpriram o repetido papel de atacar 
os presídios e libertar os presos. No Brasil há gente ansiosa por 
fazer isso com a caneta.

TROTSKY, POR QUE OS 
COMUNISTAS DETESTAM O 
FILME?
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Melhore
o humor

Um dia, numa parada de ônibus, es-
tava uma loira que usava uma mini-
saia muito apertada.
Quando chegou o ônibus e era a sua 
vez de entrar, apercebeu-se que a saia 
estava tão apertada que não con-
seguiria levantar a perna o suficiente 
para chegar ao primeiro degrau. 
Tentando arranjar uma maneira de 
conseguir levantar a perna, recuou, 
esticou os braços para trás e desap-
ertou um bocadinho o fecho da saia. 
Ainda assim não conseguia chegar ao 
degrau… 
Embaraçada recuou novamente e 
esticou os braços para trás das cos-
tas para desapertar um pouco mais 
o fecho. Mesmo assim, ainda não 
conseguiu subir para o primeiro de-
grau… 
Então, recuou novamente, esticou os 
braços para trás e desapertou com-
pletamente o fecho da saia. 
Pensando que desta vez ia conseguir, 
levantou novamente a perna, apenas 
para descobrir que ainda não con-
seguia alcançar o degrau… 
Vendo como ela estava embaraçada, 
o homem que estava atrás dela na fila, 
pôs as suas mãos à volta da cintura e 
levantou-a, pousando-a no primeiro 
degrau do ônibus.
A loira virou-se furiosa e perguntou: 
– Como se atreve? Eu nem sequer o 
conheço… 
Chocado o homem respondeu-lhe: 
– Bem, minha senhora, eu pensei que 
depois de ter me abaixado o zíper da 
braguilha três vezes, já éramos, pelo 
menos, amigos!

Houve o tempo das tobatinhas....
Pena que os resultados não 
correspondem com a quali-
dade dos equipamentos. 
Nossa cidade está mais suja 
e abandonado que nunca. 
Porém, “nunca na história 
deste município”, o serviço 
urbano esteve tão bem equ-
ipado. Um moderno trator 
John Deere, traçado, com 
refrigeração, e um reboque 
de rodado duplo atendem o 
serviço de recolhimento de 

folhas e entulhos. No Passado, com mais eficiência, o serviço 
era feito com um “tobatinha” e depois , por décadas ficou a 
cargo das carretas agrícolas adquiridas na primeira admin-
istração do Vermelho, nos anos 80.  Uma lamentável con-
statação que nem sempre os equipamentos são responsáveis 
pela eficácia do serviço. Nesta edição, respondendo à rec-

lamação de dezenas de contribuintes, nossa reportagem percorreu algumas 
ruas da cidade e constatou o abandono em que elas se encontram. Os bair-
ros, com exceção do São Francisco, estão sujos e com a grama invadindo 
passeios e calçadas. Um dos locais mais pontuais sobre este descaso com o 
leito das ruas é a avenida Ipanema. Confira.

***O ingresso individual para entrar no 
Parque do TURVO foi elevado para mais 
de 17 reais. Significa que uma família com 
5 pessoas paga 85 pila para visitar a mara-
vilha.
***Bom lembrar que este preço é para 

quem vem de longe, uma vez 
que os moradores de cidades 
da chamada Rota do Yucumã 
pagam meio ingresso.

***Ainda são beneficiados com ingresso 
reduzido os estudantes e idosos.
***Com o fluxo de turistas, que aumenta a 
cada ano, se espera que os recursos arreca-
dados agilizem melhorias de infraestrutura 
reclamadas há muito tempo.
***Alguém precisa avisar o Daer que o 
mato esta invadindo novamente a rodovia 
RST 472,

Indignação em fotos

As imagens do lixo no sábado no em torno 
do Centro Cultural da cidade tem deixado 
muitos moradores indignados. Reclamando 
a falta de qualquer controle ou providência 
das autoridades, a alternativa foi publicar as 
imagens nas redes sociais. De negativo, só 
a propaganda, Rio Grande à fora, do nosso 
comportamento social.

***Nem tudo é visto pela mesma lente.
***Enquanto algumas pessoas fazem ca-
ridade alimentando e dando conforto para 
moradores da praça Brasília, outros criti-
cam.
***Segundo os críticos, o apoio dos cari-
dosos em nada contribui para diminuir o 
número de indigentes naquela praça.
***O bom do compadresco político é que 
as pessoas perdem o cargo de chefia, mas 
ficam as expensas do erário público.

***Em Brasília foram candida-
turas laranjas, aqui foram candi-
datos que venderam seus votos 
por laranjas.
***Há 18 meses da eleição mu-

nicipal já tem futuros candidatos que estão 
com a agenda lotada de eventos nos fins de 
semana, incluindo baile de idosos.

Quase em Brasília

O ex-prefeito Locatelli, de Vista Gaúcha, 
foi convidado para assumir um cargo no 
governo federal, no setor de Agricultura Fa-
miliar. Ele entraria na cota do MDB gaúcho 
uma vez que é um profundo conhecedor do 
setor primário. Após consultar a família o 
ex-prefeito preferiu declinar do convite. O 
cargo exigia uma quase permanente presen-
ça no nordeste e no norte do Brasil.

Eficiência adminsitrativa
Do plano de 30 metas estabelecidas para os 
30 anos de Vista Gaúcha, apenas 10% ainda 
não foram cumpridas pela atual administra-
ção. Nesta edição o prefeito Celso Dal Cero 
estabelece outros objetivos para o ano e 10 
meses que restam de mandato.

Tempo de corrigir
O novo secretário de Serviços Urbanos 
pede o prazo de 3 meses para limpar a ci-
dade. Este prazo significa nada mais, nada 
menos que 25% do trabalho anual.
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Famurs firma convênio para uso de 
estacionamento por veículos de prefeituras

O presidente da Famurs e 
prefeito de Garibaldi, Antonio 
Cettolin, firmou convênio com 
o Estacionamento Peixoto Ltda 
– ME. A medida tem o objetivo 
de disponibilizar um estaciona-
mento com desconto para ser 
utilizado por veículos de pre-
feituras associadas a Federa-
ção. Com a parceria, a Famurs 
negociou um desconto de 20% 
sobre o preço total dos servi-
ços prestados pela empresa. O 
pagamento do serviço deve ser 
realizado diretamente no esta-
belecimento.

O Estacionamento Peixoto 
está disponível em dois ende-
reços: Rua Santana, nº 1377 e 

nº 1417, no bairro Santana em 
Porto Alegre. Os locais ficam 
próximo ao Instituto de Cardio-
logia.

Convênio vai diminuir o custo 
das prefeituras com estaciona-

mentos em Porto Alegre

Comitiva de Três Passos reivindica ao 
Governo do Estado melhorias para a

ERS 305

Na manhã desta quarta-fei-
ra, dia 13 de fevereiro, a situa-
ção precária em que se encontra 
a ERS 305, trecho que liga Três 
Passos a Crissiumal, foi pauta 
de audiência com o secretário 
dos Transportes do Rio Grande 
do Sul, Juvir Costella, em Porto 
Alegre.

A comitiva formada pelo 
vice-prefeito, Jorge Leandro 
Dickel, pelos vereadores Flá-
vio Habitzreuter, Ido Rhoden 
e Edivan Baron, além do mo-
rador da localidade de Vista 
Alegre, Antônio Seibert, e dos 
assessores do deputado Aloi-

sio Classmann, Chico Friske e 
Paulo Pederiva, entregaram um 
oficio juntamente de um abaixo 
assinado da comunidade tres-
passense, reivindicado com ur-
gência a revitalização da via.

O secretário de Transportes 
explicou que o momento é de 
organização do Governo Esta-
dual em função da nova gestão 
ter assumido em janeiro, por 
isso a Secretaria de Transportes 
não pode se comprometer em 
atender imediatamente a rei-
vindicação, no entanto, afirmou 
que está fazendo um levanta-
mento para buscar melhorias a 
todas as vias do RS.

Segundo o vice-prefeito, 
não houve um comprometi-
mento direto do Estado, mas a 
reunião foi positiva na medida 
em que trouxe vários pontos 
que poderão ser discutidos en-
tre Governo Estadual e prefei-
turas, na intenção de buscar 
soluções para revitalização das 
estradas estaduais.

A rodovia ERS 305, que se-
gue até Horizontina, vem sendo 
pauta de inúmeras reivindica-
ções das comunidades, já que 
é um importante elo de ligação 
entre os municípios, e que as-
sim como muitas outras do RS, 
está em situação precária.

D
ivulgação

Banrisul oferece 208 
vagas de estágio de nível 
superior com bolsa de R$ 

1.605,08
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) está com 

inscrições abertas no processo seletivo público de estágio que ofe-
rece 208 vagas em todo o Estado, além de formação de cadastro de 
reserva para estudantes do Ensino Superior. O estágio tem carga 
horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, com limite 
de 30 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 1.465,38 nos pri-
meiros 90 dias. Após esse período, passa para R$ 1.605,08. Tam-
bém é concedido auxílio-transporte no valor de R$ 88.

As oportunidades estão divididas em dois grupos: o primeiro 
com vagas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e 
Ciências Econômicas. Para concorrer, é preciso estar matriculado 
a partir do primeiro semestre e não ter cursado mais do que 50% 
da carga horária total do curso. O segundo grupo oferece vagas 
para os cursos de Cinema, Design, Jornalismo, Publicidade e Pro-
paganda, e Realização Audiovisual. Para concorrer,é preciso estar 
matriculado a partir do segundo semestre e não ter cursado mais do 
que 50% da carga horária total do curso. As vagas por município 
podem ser conferidas neste site. 

O processo seletivo será por meio de prova objetiva que deve 
ser aplicada na data prevista de 24 de março. As inscrições podem 
ser feitas até 26 de fevereiro neste site.

Bolsonaro propõe idade 
mínima de aposentadoria 
de 65 anos para homens e 

62 anos para mulheres
O presidente Jair Bolsonaro definiu idades mínimas para apo-

sentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres. O piso será  
incluído na nova  reforma da Previdência que chegará ao Congres-
so Nacional na próxima quarta-feira (20).

O martelo foi batido nesta quinta-feira (14), na primeira reunião 
realizada pelo presidente com sua equipe econômica para tratar do 
assunto, após a cirurgia realizada em 28 de janeiro para a retirada 
da bolsa de colostomia.

Após o encontro, que durou cerca de duas horas no Palácio do 
Alvorada, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério 
Marinho, foi escalado para anunciar a decisão.

De acordo com ele, a decisão é uma opção intermediária, já 
que havia discordâncias entre a equipe econômica do governo e a 
sugestão do presidente. Enquanto o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, defendia a idade mínima de 65 anos para trabalhadores de 
ambos os sexos, com período de transição de 10 anos, Bolsonaro 
era simpático a adoção de 65 anos para homens e 60 para mulheres, 
com transição de 20 anos.

— O presidente teve sensibilidade. Entendeu as condições da 
economia, fez a distinção dos gêneros. Ele acha importante que a 
mulher se aposente com menos tempo de contribuição e trabalho, e 
nós conseguimos encurtar essa questão da transição — comentou.

Marinho evitou comentar detalhes da proposta, como quais se-
rão as regras para quem já está no mercado de trabalho ou as idades 
mínimas iniciais, que valeriam no início do período de transição. 
Nos bastidores, o anúncio limitado às idades é um balão de ensaio. 
Além de observar o impacto da informação no Congresso, será 
possível alterar questões pontuais até a apresentação do texto final.

A divulgação dos demais pontos da reforma ocorrerá somente 
após a entrega do texto integral a deputados e senadores, na próxi-
ma semana, como “deferência ao Parlamento”.

O texto discutido com Bolsonaro foi fechado nas últimas sema-
nas. Mesmo durante a internação no Hospital Albert Einstein, em 
São Paulo, o presidente foi informado por telefone do trabalho dos 
técnicos do Ministério da Economia.
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Emater de Tenente Portela 
recebe novo veículo

O escritório da EMATER  
de Tenente Portela  recebeu um 
dos 108 carros que foram distri-
buídos pelo  Executivo do Rio 
Grande do Sul para a entidade 
no estado.  Além de Tenente 
Portela, cerca de 70 municípios 
receberam os veículos. Não 
Região Celeiro ainda foram 
contemplados os municípios de 
São Valério do Sul e Esperança 
do Sul. 

Os automóveis são do tipo 
Fiat Mobi Like, ano-modelo 
2018/19. A nova frota e os 
computadores foram adquiri-
dos através de convênio fir-

mado com o governo federal 
em 2016, no valor de R$ 4,8 
milhões, sem a necessidade 
de contrapartida do estado. Na 
oportunidade, também ocorreu 
o repasse de 120 computadores 
portáteis (ultrabooks).

Esse investimento se tor-
na ainda mais compreensível 
quando se analisa a importân-
cia da agricultura familiar para 
a economia do Rio Grande do 
Sul. De acordo com o último 
Censo Agropecuário do IBGE, 
333 mil ou 91,2% dos estabele-
cimentos rurais têm a agricultu-
ra familiar como base.

O governador Eduardo Leite 

afirmou que cuidar da agricul-
tura familiar é cuidar da econo-
mia do estado. – Os carros são 
instrumentos de trabalho, ob-
viamente não fazem nada sozi-
nhos. Mas dão suporte ao servi-
ço qualificado e fundamental da 
Emater, especialmente nas pe-
quenas propriedades. As novas 
técnicas e tecnologias, quando 
chegam com a devida orienta-
ção até a ponta, podem signifi-
car mais renda para os produto-
res. E o campo é um setor vital, 
que precisa ser fortalecido, até 
mesmo para enfrentar a nossa 
crise financeira – ponderou o 
governador.

Veículos foram entregues pelo governo do estado
Tenente Portela

UERGS Três Passos recebe inscrições 
para especialização em Manejo 

Sustentável do Solo

 A Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul (UER-
GS), unidade de Três Passos, 
recebe a partir desta segunda-
-feira (11), as inscrições para 
o curso de especialização em 
Manejo Sustentável do Solo. 
O prazo encerra em 28 de fe-
vereiro e as aulas iniciarão em 
abril.

São ofertadas 40 vagas e 
os candidatos serão selecio-

nados por meio da análise do 
currículo, de plano de trabalho 
e entrevista. A pós-graduação 
em Manejo Sustentável do Solo 
pretende contribuir para o au-
mento da produtividade das 
culturas nas propriedades rurais 
e ao mesmo tempo preservar os 
demais recursos naturais. Para 
isso, estão entre os objetivos 
da especialização capacitar os 
profissionais para o desenvol-

vimento de atividades técnicas 
relacionadas ao uso, manejo 
e conservação do solo; para a 
aplicação de conhecimentos 
técnicos que contribuam para a 
melhoria das condições de uso 
do solo, em suas diferentes fun-
ções; e para a melhoria da quali-
dade física, química e biológica 
do solo, além de contribuir para 
a promoção do desenvolvimen-
to agropecuário sustentável.

O prazo para inscrição se encerra no dia 28 de fevereiro

Felipe D
alla Valle

D
ivulgação

Depois de mais um dia em que bateu pernas quase à manhã in-
teira atrás de emprego, sem sucesso, ele distraidamente caminha-
va pela rua quando um objeto estranho ao ambiente chamou-lhe a 
atenção. Era uma bolsa, de couro, marrom, daquelas com alça que 
passa sobre o peito. Ela estava caída no chão. Ele andou até ela e a 
pegou em suas mãos, ao passo em que virou-se para todos os lados 
na tentativa sem sucesso de encontrar quem havia perdido tal objeto.

Ele caminhou até a sombra da fachada de um prédio e abriu a 
bolsa e eis que então uma grande surpresa se apossou do seu re-
côncavo de tranquilidade. Dentro da dita cuja havia muito dinheiro. 
Maços de notas de 50 e de 100 reais, todos devidamente presos com 
aquelas borrachinha que gente como ele usa mais como pulseira do 
que para seu devido propósito. Seu coração disparou de supetão e 
um aperto atingiu-lhe o peito. Suas mãos suaram. Ele mais uma vez 
olhou para os lados na busca por alguém que pudesse ser o dono de 
tal fortuna, mas ninguém parecia interessado nele. Poucas pessoas 
estavam na rua naquele momento e as que estavam em nenhuma 
circunstância aparente demonstravam qualquer sinal de que haviam 
perdido tanto dinheiro.

Ele fechou a sacola e a segurou contra o peito. Ficou alguns se-
gundos abraçado à aquele objeto de couro marrom, como se a prote-
gendo com seus braços contra um inimigo invisível. Em seu interior 
um misto de pânico, euforia e medo tomava conta de si. Baixou 
a sacola mais uma vez e a abriu novamente, pôs a mão esquerda 
dentro dela e tocou em todo aquele dinheiro. Sorriu e olhou para o 
céu como que se agradecendo a Deus. Depois  fechou-a novamente, 
alçou-a sobre o corpo e começou a caminhar.

No caminho passou por uma revenda de carros usados. Ele pa-
rou e ficou olhando para a vitrine onde estavam expostos alguns 
veículos populares. Pensou consigo mesmo que poderia compra um 
daqueles carros e provavelmente lhe sobraria ainda muito dinheiro. 
Ele teve carro uma vez. Era um Uno, ano 97. Um bom  carro, mas ai 
veio a crise e com ela a demissão e depois que ficou sem o seguro-
-desemprego, precisou vender o carro para pagar as contas.

Imaginou ele novamente com um veículo. Pensou no rosto que 
a esposa e os filhos fariam quando o vissem chegando em casa com 
um carro “novo”. Seria incrível. Poderia pegar todo mundo e sair 
para dar uma volta. Talvez jantar em um bom restaurante. Pensou 
nesses planos e seguiu caminhando.

Logo mais a frente passou diante de uma escola de inglês. Fazia 
algum tempo que a sua filha, quase adolescente, vinha falando em 
fazer um curso de inglês. Aquela era uma boa escola e por consequ-
ência acima de suas condições financeiras. Se quisesse agora pode-
ria entrar e fazer a matricula da menina e pagar todo o curso à vista. 
Ele nem lembrava quando foi a ultima vez em que conseguiu pagar 
alguma coisa à vista. Queria de todo o coração fazer isso, mas não o 
fez e seguiu caminhando.

Adiante em seu caminho passou em frente de uma loja de rou-
pas. Um vestido que cobria um manequim na vitrine chamou sua 
atenção. Aquele vestido ficaria maravilhosamente bem em sua es-
posa. Olhou o preço e pensou que em uma condição normal jamais 
poderia paga-lo, mas agora, com aquela sacola de dinheiro poderia 
compra-lo sem problemas. Sua esposa merecia um presente. Du-
rante todos esses meses em que estava sem emprego, ela tinha se 
virado. Se batia para lá e para cá fazendo faxinas nas casas alheias 
para pagar as contas da casa. Ela merecia um presente e aquela peça 
de vestuário seria sem qualquer sombra de dúvida o presente ideal. 
Ele olhou para vitrine e por um minuto imaginou a sua esposa des-
filando com aquele lindo vestido. Ela parecia um anjo. Ele sorriu e 
seguiu viagem.

Um supermercado então apareceu a sua frente. Era um daque-
les grandes supermercados. Ele ficou olhando as pessoas entrando 
e saindo. Nas paredes na frente do estabelecimento várias cartazes 
anunciavam os valores dos produtos. Logo se imaginou comprando 
tudo. Há muito tempo, desde que perderá o emprego que não fazia 
um grande racho. Como será que seria a sensação de entrar em um 
supermercado e comprar tudo o que quisesse sem se preocupar com 
o preço? Deveria ser uma sensação muito boa. Com aquele dinheiro 
poderia fazer tudo isso.

Andou então mais um pouco e chegou a uma delegacia de polí-
cia. Caminhou lentamente para a parte interna do prédio. Por um se-
gundo olhou para alguns cartazes que estampavam fotos de meninos 
e meninas desaparecidas. Depois pediu pelo delegado. Logo foi le-
vado a sala onde estava a autoridade policial, onde após os tramites 
recorrentes entregou o dinheiro, depois saiu, olhou para o céu, secou 
o suor da testa, e voltou a bater perna atrás de um trabalho.

O certo é certo
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Todo ser vivo tem em seu DNA um padrão de movimento 
pré-estabelecido de acordo com sua espécie e modo de vida, 
seja ele um ser bípede, quadrúpede ou até mesmo, se por proble-
mas congênitos, desenvolveu alguma deformidade física. Seja 
como for, temos um padrão.

Com relação aos seres humanos, desde os primeiros dias de 
vida, ainda bebês, vamos adquirindo e nos adaptando a esses 
padrões. É natural, por exemplo, um recém-nascido realizar 
poucos movimentos, de forma lenta nos primeiros dias e gra-
dativamente ir adquirindo maior capacidade de movimentar-se. 
O processo é simples e conhecido por todos: levantar a cabeça, 
rolar, apoiar-se nos braços para ficar em quatro apoios (engati-
nhar), ficar ajoelhado, meio ajoelhado, sentar, para só então che-
gar a ficar em pé, onde um mundo de possibilidades se inicia.

Nessa nova descoberta, habilidades como andar, correr, sal-
tar, subir, lançar e rolar, com as famosas cambalhotas em várias 
direções estão ao seu alcance. Essa fase, deve ser respeitada e 
incentivada por pais e educadores, pois a quebra de uma delas 
pode causar danos e muitas vezes só serão perceptíveis na fase 
adulta.

Deste modo, ao iniciarmos um programa de treinamento, 
professor e aluno devem ter como base não apenas o resultado 
almejado (emagrecimento, força, maior capacidade de resis-
tência, etc.), mas, principalmente, o entendimento sobre o de-
senvolvimento do corpo humano, que uma vez esquecido ou 
deixado de lado, tendem a prejudicar não só a qualidade dos 
movimentos e exercícios, mas também a reforçar possíveis dis-
funções advindas do dia-a-dia.

Os Padrões Fundamentais do Movimento, ou habilidades 
motoras fundamentais, fazem parte do desenvolvimento de 
qualquer ser, e são classificados em categorias observáveis: mo-
vimentos de manipulação, movimentos de equilíbrio ou estabi-
lização, e movimentos de locomoção; e todos nós, bebês, crian-
ças, adolescentes e adultos, estamos envolvidos no permanente 
processo de aprender a mover-se com controle e competência, 
em reação aos desafios que enfrentamos diariamente dentro de 
um ambiente em constante mudança. Andar, agachar, correr, 
saltar, arremessar, se equilibrar, são alguns dos movimentos que 
aprendemos e desenvolvemos desde nossa infância, e que deter-
minam o nosso nível de controle motor ou ajuste postural, em 
que tanto pensamos agora na fase adulta.

São tarefas diárias que isoladamente compõem um movi-
mento, mas que em interação podem significar um gesto espor-
tivo específico ou uma qualidade física determinante para qual-
quer atividade que assim a exija. Por isso, quando pensamos em 
um modelo de treinamento que busque, dentre todas as qualida-
des físicas, o aperfeiçoamento ou em muitos casos, o regresso 
do aprendizado motor, pensamos no treinamento que priorize 
movimentos e não músculos.

Importância dos Padrões de 
Movimento

Grupo da AMZOP tratará sobre 
pendências na área da saúde

Uma comitiva de prefeitos 
da Associação dos Municípios 
da Zona de Produção (AMZOP) 
se reunirá em Porto Alegre com 
a secretária estadual da Saúde, 
Arita Bergmann.

No encontro marcado para 
o próximo dia 25, as lideranças 
da AMZOP pretendem tratar 
sobre os atrasos nos repasses de 
recursos estaduais para municí-
pios e hospitais da região.

A diretoria da associação já 
adiantou que outro objetivo é se 
inteirar dos planos da secretaria 
estadual da Saúde na questão 
do passivo com as municipali-
dades.

– Entendemos que o gover-
no Eduardo Leite está no início, 
mas temos preocupações em re-
lação às pendências financeiras 

do estado para com as prefeitu-
ras – salientou Gilmar da Silva, 
prefeito de Ametista do Sul e 
presidente da AMZOP.

Tenente Portela nomeia novos 
professores para rede municipal

Visando a qualificação do 
quadro docente da rede muni-
cipal de ensino, o Executivo 
de Tenente Portela já nomeou, 
somente neste mês de fevereiro, 
cerca de 30 professores aprova-
dos no concurso público reali-

zado no ano passado.
Os novos servidores irão 

preencher as vagas no quadro 
docente na educação infantil, 
anos iniciais e monitoramento 
de creche. Eles trabalharão nos 
educandários municipais.

O prefeito em exercício, Val-
dir Machado Soares, destacou a 

importância do cargo de cada 
um. – Nós recebemos a todos 
com muita alegria e satisfação, 
sabendo da importância que to-
dos vocês terão na formação de 
nossas crianças. Desejamos a 
todos muito sucesso nesta pro-
fissão – salientou o prefeito em 
exercício.

ASCOM/Tenente Portela

Cerca de 30 professores foram aprovados em concurso no ano passado

Prefeitura de Derrubadas leiloa carros com até 42% de desconto
A MaisAtivo Intermedia-

ções, empresa de intermediação 
de bens de capital e de consu-
mo duráveis, realiza a venda 
de diversos bens da Prefeitura 
Municipal de Derrubadas. São 
20 lotes, com lances a partir de 
R$ 350, que podem ser arrema-
tados até o dia 20 de fevereiro 
no Superbid Marketplace.

Entre os carros disponíveis, 
estão em destaque um Fiat Do-
blo Essence 1.8 (2013/2014) 
pelo lance inicial de R$ 25mil, 
42,5% de desconto em relação 
à tabela Fipe, e um Fiat Strada 

Fire Flex 1.4 (2010) pelo valor 
atual de R$ 10mil, além de ca-
minhão baú Volkswagen Deli-
very (2006) pela oferta de R$ 
35mil e uma Volkswagen Kom-
bi 1.4 (2007/2008) por R$ 9mil.

Em paralelo, o leilão conta 
ainda com um trator de pneus 
agrícola Massey Ferguson 4275 
pela oferta de R$ 34mil, uma 
escavadeira hidráulica Hyundai 
160 LC7 4×4 pelo lance inicial 
de R$ 145mil e uma colheita-
deira SLC 4X2 por R$17mil.

O acesso a todas as infor-
mações pode ser realizado pelo 
site https://www.superbid.net/

Além de 
veículos 

de passeio 
também estão 
sendo leiloa-
dos veículos 
de passeio
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Juri do caso Bernardo deve ter segurança 
redobrada e duração de cinco dias

Há um mês, os acusados pela morte 
de Bernardo Uglione Boldrini, 11 anos, 
serão julgados em Três Passos. O Jurí 
está marcado para o dia 11 de março.

 Quase cinco anos depois de o corpo 
ter sido encontrado em Frederico Wes-
tphalen, a madrasta dele, Graciele Ugu-
lini, o pai, Leandro Boldrini, a amiga 
de Graciele Edelvânia Wirganovicz e o 
irmão dela Evandro sentarão no banco 
dos réus.  Eles respondem por homicídio 
qualificado e ocultação de cadáver.

JURADOS
Sete pessoas da Comarca de Três 

Passos (que inclui os municípios de 
Bom Progresso, Tiradentes do Sul e Es-
perança do Sul) serão responsáveis por 
dizer se os réus são culpados ou inocen-
tes pelo crime de homicídio. Farão parte 
do conselho de sentença. Na terça-feira 
(12), serão sorteadas 25 pessoas (além 
de suplentes). Desse grupo serão tirados 
os sete jurados.

Os jurados ficarão em um hotel, em 
Três Passos, até o fim do júri —  que 
deve durar uma semana, conforme pre-
visão da juíza Sucilene Engler Werle. 
Não poderão ter qualquer tipo de comu-
nicação, seja com outros jurados ou com 
qualquer outra pessoa. Só poderão falar 
com o oficial de Justiça responsável e 
o assunto não poderá ser o julgamento. 
Não terão acesso a telefone, internet, TV, 
rádio ou jornal.

 TESTEMUNHAS
Irão depor 28 testemunhas. O Mi-

nistério Público (MP) indicou cinco; a 
defesa de Boldrini, 12 (uma delas tam-
bém arrolada pelo MP); os advogados 
de Evandro, oito; e a defesa de Graciele, 
quatro. Os advogados de Edelvânia não 
indicaram testemunha. Os nomes são 
mantidos em sigilo.

LOCAL
O salão do júri do Foro de Três Pas-

sos fica no 2º andar do prédio, localizado 
na Avenida Júlio de Castilhos, no Cen-
tro. Comportará 70 pessoas, com a colo-
cação de cadeiras extras. Destes lugares, 
25 serão reservados para a imprensa, 
membros do MP e do Tribunal de Justi-
ça. Os outros 45 serão para o público em 
geral. Terão prioridade os familiares da 
vítima e dos acusados. Para os demais 

serão disponibilizadas, diariamente, se-
nhas fornecidas  pela 1ª Vara Judicial, no 
saguão do Foro.

Boldrini, Graciele, Edelvânia e 
Evandro ficarão lado a lado durante o 
julgamento, no mesmo espaço destinado 
aos seus advogados. Quando o réu for 
chamado para prestar depoimento, ficará 
em uma cadeira em frente à juíza.

SEGURANÇA
O TJ está programando esquema es-

pecial de segurança para o julgamento. 
Ainda não se sabe se haverá expediente 
normal no Foro de Três Passos no dia do 
júri.

TRANSMISSÃO
O julgamento será transmitido ao 

vivo, pela internet, e terá cobertura em 
tempo real pelo Twitter do Tribunal 
de Justiça do RS. A Rádio Província a 
exemplo do que vez durante todo o caso 
vai estar fazendo uma ampla cobertura 
do julgamento.

Na audiência de instrução apenas Leandro 
e Evando falaram. Ambos negaram partici-
pação no crime. Gracieli e Edelvânia prefi-
raram calar-se na audiência. O Ministério 
Público disse que as provas comprovam a 

participação dos quatro réus.
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Descaso: Ruas da cidade de Tenente Portela 
precisam de limpeza urgente

Provocado por inúmeras manifesta-
ções públicas que chegaram até a nossa 
reportagem, nesta semana percorremos 
as ruas da cidade de Tenente Portela para 
constatar a situação de abandono e des-
caso com que se encontram as vias.

Levando em conta que neste ano o 
município de Tenente Portela será vitri-
na para o tradicionalismo do Rio Grande 
do Sul, uma vez que a geração da Chama 
Crioula estadual 
se dará no terri-
tório portelense, 
preocupa de ma-
neira demasiada 
a imagem que os 
visitantes leva-
rão da cidade ao 
encontrarem na 
atual situação. 
A boa notícia é 
que pelo menos 
o evento ocorre 
apenas em agos-
to, o que por 
consequênc ia 
significa um bom tempo para dar uma 
repaginada na cidade.

Não é de hoje que visivelmente a ad-
ministração municipal de Tenente Porte-
la tem dado maior atenção para as ruas 
centrais da cidade, deixando a mercê do 
tempo e do descaso ruas secundárias e 
bairros.

Um dos casos mais graves pode ser 
verificado na Avenida Ipanema, que 
apresenta um grande volume de vege-
tação que cresce sobre os passeios pú-
blicos e toma conta da via de rolamen-
to, crescendo em meio ao calçamento e 
deixando aquela rua com uma aparecia 
horrível.

Percorrendo as ruas da cidade en-
contramos diversos locais em situação 
semelhante, clara demonstração que não 
são feitas limpezas naquelas áreas há 
muito tempo.

Outra questão que verificamos foram 
os inúmeros montes de entulhos e galhos 
que estão amontoados nas ruas da cida-
de, em alguns casos, inclusive em meio 
ao passeio público.

Quando andamos em partes mais 
periféricas da cidade a situação é ainda 
mais grave, pois, além dos entulhos, ve-
getação, ainda é possível verificar, em 
alguns locais, acúmulos de lixos que 
estão jogados pelas ruas da cidade, dei-
xando uma aparência horrível para quem 
visita e habita essas áreas. O Bairro São 
Francisco, entre os que visitamos, foi o 
único que achamos em condições acei-
táveis.

A Secretaria de Serviços Urbanos, 
que é responsável pela limpeza e conser-
vação da cidade, teve seu titular substi-
tuído há poucos dias. Clóvis Gilberto do 
Santos, que assumiu a pasta, conversou 

com nossa reportagem sobre o assunto.
Clóvis disse que o trabalho está sen-

do feito de maneira completa, pegando 
os bairros da cidade e escolhendo zonas 
onde é feita a limpeza completa. Ele re-
conhece o grande número de montes de 
entulhos e galhos espalhados pelas ruas 
da cidade e disse que uma das principais 
prioridades neste início de gestão é exa-
tamente fazer o recolhimento desse tipo 
de material.

Q u a n d o 
ques t i onado 
sobre a priori-
zação do Cen-
tro em relação 
aos Bairros, 
ele disse que 
o trabalho será 
feito de forma 
uniforme pelas 
ruas da cidade 
e que a equipe 
vai visitar to-
dos os bairros 
sem fazer dis-
tinção.

Três meses é o tempo que o secretário 
pede para dar uma “nova cara” na área 
urbana do município. Ele disse que há 
bastante coisa para se fazer, mas que sua 
equipe está empenhada para prestar este 
trabalho o mais rápido e eficaz possível.

O secretário ainda no disse que re-
centemente ganhou o reforço de mais 
três servidores que lhe ajudarão na mis-
são de deixar a cidade mais bonita e 
mais limpa.

Se visitares outras cidades da região, 
notarás, que Tenente Portela está deixan-
do a desejar no que quesito de oferta de 
qualidade de vida para a sua população. 
Enquanto cidades como Três Passos es-
tão apostando na construção de estrutu-
ras para incentivar o lazer pelas ruas da 
cidade, Redentora tem feito trabalho for-
te de embelezamento de canteiros e me-
lhorando o visual da cidade, Derrubadas 
está construindo uma espécie de bosque 
de lazer, com uma área que tem por fina-
lidade agregar um ambiente de lazer, o 
município portelense, que com suas Pra-
ças, Centro Cultural e outros atrativos, 
neste momento precisa relega-los ao se-
gundo plano e se preocupar em limpar 
a cidade. Algo que deveria ser natural e 
praticamente imperceptível, afinal essa é 
umas das funções que deveriam ser obri-
gação e não mérito para uma administra-
ção de um município.

A expectativa é que o município con-
siga no prazo estipulado pelo secretário, 
três meses, devolver a cidade a aparên-
cia de um centro urbano regional que 
Tenente Portela se tornou, recebendo 
diariamente centenas de pessoas que vi-
sitam o município em virtude do Hos-
pital Santo Antônio e do comércio cres-
cente da cidade.

Secretário diz 
que precisa de 

três meses para 
dar “nova cara” 
para a cidade.

Por Jonas Martins
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Clic Portela/Diones Becker
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Vista Gaúcha estabelece metas para 2019
A administração municipal de Vista 

Gaúcha, no início do ano de 2018, havia 
estabelecido 30 ações que seriam cum-
pridas durante o ano, em concomitância 
com os 30 anos do município.

Das três dezenas de metas estabele-
cidas a municipalidade conseguiu cum-
prir 27 delas. Das três que faltaram uma 
esbarrava na legislação e dependiam de 
ordem burocrática do Daer para serem 
postas em prática. As outras duas ainda 
seguem nos planos.

O novo ano, recém começado, marca 
exatamente a metade das atuais admi-
nistrações municipais, justo tempo para 
fazer um balanço das ações e projetar o 
trabalho que será desenvolvido ainda no 
tempo por vir.

O prefeito de Vista Gaúcha, Celso 
José Dal Cero, disse que na primeira 
parte do governo deu prioridade aos 
trabalhos que urgiam com necessidade 
que fossem realizados na zona rural do 
município e que nesta segunda metade, 
vai voltar suas atenções também para a 
cidade.

Claro que os investimentos projeta-
dos pelo prefeito para a cidade, em nada 
desabonam as metas e ações no meio 
rural, tanto é, que umas prioridades ime-
diatas, estabelecidas pela administração 
para que seja cumprida neste ano é a 
aquisição de uma máquina forrageira, 
que tem custo médio de R$ 450 mil re-
ais e que seria aplicada na agricultura do 
município.

O prefeito disse também que tem 
como meta, a compra de um caminhão 
de esterco liquido para atender a mesma 
área.

Na cidade o prefeito ressalta que al-
gumas obras serão realizadas com o ob-
jetivo de melhorar o visual da cidade e 
proporcionar melhores opções de lazer e 
bem-estar para a sua comunidade, den-
tre as quais, está a reformulação da Pra-
ça Adolfo Braucks, construção de mais 
uma sala na Creche infantil, que tem por 
objetivo suprir a demanda de vagas na 
educação infantil. O prefeito cita que 
100% do público alvo está com vaga ga-
rantida na educação infantil, mas salien-
ta que a nova sala melhorará ainda mais 

esse tipo de trabalho.
Dal Cero também cita a construção 

de um novo barracão no Parque Indus-
trial do município. O prefeito destacou a 
já está em funcionamento uma industria 
de imbutidos, que tem gerado postos de 
trabalho e agregando riqueza para o mu-
nicípio.

Na área da saúde, Dal Cero, cita que 
o município não tem os serviços com-
prometidos em virtude dos atrasos do 
governo do estado, mas teme, que se a 
situação não venha a ser sanada nos pró-
ximos tempos pode causar algum pro-
blema nos serviços prestados.

Ele explica que o município de Vista 
Gaúcha, atualmente acumula um passi-

vo a receber do estado, desde 2014, de 
R$ 270 mil, segundo dados dos técnicos 
da FAMURS.

A municipalidade de Vista Gaúcha é 
destaque no que tange a gerenciamento 
orçamentário, sendo um dos municípios 
que melhor consegue estabelecer a rela-
ção do orçamento com a folha de paga-
mento dos servidores. Enquanto a maio-
ria dos entes do estado já estouraram a 
marca de 50% do orçamento comprome-
tido com a folha, em Vista Gaúcha essa 
despesa corresponde a cerca de 40%.

O prefeito resume a situação do mu-
nicípio em uma única frase: “O municí-
pio está bem e a gente segue trabalhando 
para que ele fique ainda melhor.”

Algumas Metas 

 -  Aquisição de uma 
Forrageira;

 - Aquisição de um ca-
minhão esterqueiro;

 - Construção de mais 
uma sala para educação 
infântil;

- Pavimentação de ruas 
localizadas na área urba-
na;

 - Construção de mais 
um barracão no Parque 
Indústral;

 - Reformulação da Pra-
ça Municipal.

Prefeito Dal Cero em seu gabinete na prefeitura de Vista Gaúcha

Jo
na

s M
ar

tin
s

Região Celeiro contabilizou 16 assassinatos 
no ano passado

A secretaria estadual da Segurança 
Pública (SSP) divulgou os indicado-
res da criminalidade no Rio Grande do 
Sul referentes ao ano passado. O balan-
ço confirmou a tendência de queda nas 
ocorrências de crimes contra a vida.

O número de assassinatos no estado 
teve redução de 21,8% e os latrocínios 
29,9%. O indicador de vítimas fatais em 
casos de homicídio doloso contabilizou 
queda de 22,1%, ou seja, 652 mortes a 
menos na comparação entre os anos de 
2018 e 2017.

De acordo com a SSP, em sete dos 
21 municípios que constituem a Região 
Celeiro foram registrados homicídios 
em 2018. Em 13 ocorrências, houve 16 
pessoas mortas. Os casos com vítimas 
fatais ocorreram em Barra do Guarita, 
Coronel Bicaco, Crissiumal, Redentora, 
Santo Augusto, Tiradentes do Sul e Três 
Passos.

O levantamento relacionado à Região 
Celeiro ainda mostra que em oito meses 
do ano passado teve ocorrências de cri-
me contra a vida, sendo o mais violento 
o mês de setembro, com três registros e 

cinco mortes, todas em Coronel Bicaco.
Ao todo, 16 indicadores compõem o 

levantamento da secretaria estadual da 

Segurança Pública. São analisados os 
crimes de maior potencial ofensivo con-
tra a vida e contra o patrimônio.

Dados estatísticos da 
criminalidade de 2018 

no estado:
- Homicídio doloso: -21,8%;
- Latrocínio: -29,9%;
- Furtos: -9%;
- Abigeato: -25%;
- Furto de veículo: -14,9%;
- Roubos: -18,6%;
- Roubo de veículo: -10%;
- Furto de bancos: -25,2%;
- Roubo de bancos: 20%;
- Furto de comércio: -14,2%;
- Roubo de comércio: -27,7%;
- Roubo de usuários de trans-

porte coletivo: -38,8%;
- Roubo de profissionais de 

transporte coletivo: -31%;
- Ameaça contra mulheres: 

-3,5%;
- Lesão corporal contra mulhe-

res: -6,2%;
- Estupro de mulheres: -10,3%;

Tenente Portela não contabilizou nenhum assassinato em 2018

Clic Portela/Diones Becker
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EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

No mês de janeiro o casal  
Salete e Celso Merreis  ruma-
ram para Espirito Santo para o 
casamento da filha Estele, com 
João Henrique, onde aproveita-
ram para tirar umas férias em 
família.

Nesta segunda teve a inau-
guração de mais uma opção em 
engenharia, de propriedade do 
Eng. Mario Tessari e seu sócio 
Rafael de Oliveira.

Também aproveitaram as 
férias para uma turnê na Bahia, 
curtindo um  Resort na Praia do 
Forte foi o casal  Salete e Rose-
mar Sala.

Dia 27 de Janeiro foi o dia 
de Gisele Garcia, esposa de 
Luis Gustavo Garcia, o novo 
magistrado portelense,  come-
morar  mais um niver a cidade 
escolhida foi New York,o casal  
aproveitou  para fazer  um tour 
nos pontos turísticos da cidade

O  casal Cristiane  e Diego 
Rosa Lopes estão curtindo   fé-
rias em  Recife Olinda e Porto 
de Gainhas !!!

O casal Marco e Georgia 
juntamente com sua filhota So-
fia, foram  passear e aproveitar 
a Disney World  !!!!

Milho apresenta produtividade elevada
Mais uma semana de condi-

ções climáticas com predomí-
nio de tempo seco, altas tem-
peraturas e forte radiação solar, 
favoráveis à colheita do milho. 
Porém, as lavouras em desen-
volvimento vegetativo, floração 
e enchimento de grãos sofreram 
com a baixa umidade do solo. 
Lavouras pontuais, que não fo-
ram conduzidas adequadamen-
te, sofreram mais emfunção do 

clima. No entanto, a ocorrência 
de chuvas no início desta sema-
na amenizou o problema; ainda 
assim, são necessárias chuvas 
semanais e mais volumosas 
para atender as necessidades di-
árias das plantas.

As lavouras colhidas apre-
sentam produtividades eleva-
das; produtores satisfeitos com 
os rendimentos, de maneira ge-
ral. O produto colhido é limpo 

e com menor necessidade de se-
cagem. No estado do Rio Gran-
de do Sul, 39% da área plan-
tada com milho para produção 
de grãos foi colhida, e 15% da 
área está pronta para colher. A 
maior parte das lavouras está 
em enchimento de grãos na re-
gião Serrana, onde a cultura é 
implantada mais tarde em rela-
ção à calota Norte do Estado, a 
exemplo das regiões da Fron-

teira Noroeste e Missões, com 
71% colhido. Na região Sul, a 
colheita foi realizada em 6% da 
área plantada com a cultura.

Nas áreas colhidas, a pro-
dutividade está acima da ini-
cialmente prevista, que era de 
6.807 quilos por hectare no 
Estado, com variações entre as 
regiões.

Na região do Vale do Ta-
quari, alguns produtores que 

vendem silagem estão com di-
ficuldades para comercializar, e 
o preço está um pouco aquém 
do esperado. As lavouras do 
plantio do cedo já estão com a 
colheita encerrada, com ótima 
produtividade (38 toneladas por 
hectare). Grande parte dos pro-
dutores de milho silagem fazem 
duas safras; neste caso a safri-
nha está em desenvolvimento 
inicial.
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Extravio de Bloco
NELSON ARNDT residente no município de Miraguaí-RS, comunica que 

perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (163 
987641 a 163 987650) com inscrição estadual sob o nº 205/1020889 série  P 163 
987641 .

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 02/2019. Objeto: Instalação de sistema de abastecimento 
de água na Linha Crespan. Julgamento: 11/03/2019 às 08:30 hs. Pregão Presencial 
nº 03-2019. Objeto: Aquisição de Tubos de Concreto. Julgamento: 28/02/2019. 
Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro 
Adm. Mun., fone (55)3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail com-
pras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 15/02/2019. 

Celso José Dal Cero, Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE

TENENTE PORTELA – CRESOL TENENTE PORTELA
CNPJ/MF N° 04.622.657/0001-41

NIRE N° 43400084916

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor-presidente da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de
Tenente  Portela  –  Cresol  Tenente  Portela,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
confere o Estatuto Social, convoca todos os delegados desta Cooperativa para
Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia  28 de fevereiro de
2019,  na  Sede  da  Cresol  Tenente  Portela,  situada  na  Rua  Tapijara,  nº  09,
Centro, Tenente Portela, RS, CEP 98.500-000.  A instalação da Assembleia será
às 08:00 horas, em Primeira Convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois
terços)  dos  delegados;  às  09:00  horas,  em  Segunda  Convocação,  com  a
presença mínima de 50% (cinquenta por cento) mais um dos delegados; e às
10:00  horas,  em  Terceira  e  Última  Convocação,  com,  no  mínimo,  10  (dez)
delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I – Reforma ampla do Estatuto Social, inclusive com:

a) Ampliação das condições de admissão de associados;

b) Ampliação da área de atuação para os municípíos gaúchos de Boa Vista do
Cadeado,  Bozano,  Coronel  Barros,  Cerro  Grande,  Eugênio  de  Castro,  Joia  e
Panambi.

c) Alteração do capital mínimo da cooperativa para R$10.000,00 (dez mil reais);

d) Inclusão de cláusula de impenhorabilidade das quotas-partes dos cooperados;

e) Inclusão da possibilidade de captar depósitos de municípios, de seus órgãos ou
entidades e das empresas por eles controladas;

f)  Transferência  dos  requisitos  para  eleição  e  exercício  de  cargo  em  órgão
estatutário, bem como do processo eleitoral, para o Regimento Interno;

g)  Ampliação  do  prazo  de  mandato  do  Conselho  de  Administração  para  04
(quatro) anos;

h) Implantação de Diretoria Executiva segregada do Conselho de Administração;

i)  Adequação  das  atribuições  do  Conselho  de  Administração  em  função  da
implantação de Diretoria Executiva;

j) Inserção dos cargos de Vice-presidente e Secretário na hipótese de substituição
por iniciativa dos demais membros do Conselho de Administração, mantendo a
condição de conselheiro;

k) Previsão de que o mandato dos conselheiros fiscais se estenderá até a posse
dos seus substitutos;

l) Ampliação do percentual de Fundo de Reserva.

II – Assuntos gerais de interesse social.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Para efeito  de quorum legal,  a  Cresol  Tenente Portela  possui,  nesta data,  30
(trinta) delegados.

Tenente Portela, RS, 12 de fevereiro de 2019.

                                     
GELSON JOSÉ FERRARI
DIRETOR-PRESIDENTE

j) Inserção dos cargos de Vice-presidente e Secretário na hipótese de substituição
por iniciativa dos demais membros do Conselho de Administração, mantendo a
condição de conselheiro;

k) Previsão de que o mandato dos conselheiros fiscais se estenderá até a posse
dos seus substitutos;

l) Ampliação do percentual de Fundo de Reserva.

II – Assuntos gerais de interesse social.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Para efeito  de quorum legal,  a  Cresol  Tenente Portela  possui,  nesta data,  30
(trinta) delegados.

Tenente Portela, RS, 12 de fevereiro de 2019.

                                     
GELSON JOSÉ FERRARI
DIRETOR-PRESIDENTE

j) Inserção dos cargos de Vice-presidente e Secretário na hipótese de substituição
por iniciativa dos demais membros do Conselho de Administração, mantendo a
condição de conselheiro;

k) Previsão de que o mandato dos conselheiros fiscais se estenderá até a posse
dos seus substitutos;

l) Ampliação do percentual de Fundo de Reserva.

II – Assuntos gerais de interesse social.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Para efeito  de quorum legal,  a  Cresol  Tenente Portela  possui,  nesta data,  30
(trinta) delegados.

Tenente Portela, RS, 12 de fevereiro de 2019.

                                     
GELSON JOSÉ FERRARI
DIRETOR-PRESIDENTE

Prefeitura de Coronel Bicaco 
firma parceria com o Grupo 

Hospital Conceição

Um encontro realizado na manhã 
desta quinta-feira, 14 de fevereiro, no 
Centro Administrativo GHC, entre o di-
retor técnico do Grupo Hospitalar Con-
ceição (GHC), Mauro Sparta, e o prefei-
to da cidade de Coronel Bicaco, Jurandir 
Silva, serviu para tratar da produção de 
um documento de cooperação técnica 
do principal grupo hospitalar do estado 
com o município da Região Celeiro.

A iniciativa visa promover a recupe-
ração técnica e assistencial do Hospital 
Santo Antônio de Pádua, para aquisição 
de equipamentos e apoio multiprofissio-
nal na área da saúde.

“A Gerência de Ensino e Pesquisa 
do GHC vai tratar de viabilizar formal-
mente o apoio. Nos interessa que os mu-
nicípios estejam estruturados com suas 
unidades hospitalares em plena ativida-
de. Os hospitais dos municípios são pa-
trimônios das comunidades”, ressaltou o 
diretor técnico do GHC, Mauro Sparta, 
durante a audiência realizada em seu ga-

binete.
Já o prefeito de Coronel Bicaco, Ju-

randir da Silva, acompanhado pelo as-
sessor do deputado estadual Ernani Polo, 
Roberto Briato, disse que a parceria com 
o Grupo Hospitalar Conceição vai suprir 
a necessidade de reestruturar o Hospital 
Santo Antônio de Pádua, que está sob in-
tervenção municipal, conforme o Decre-
to Nº 042/2018, de 12 de março de 2018.

“O trabalho conjunto com os profis-
sionais qualificados do GHC vai atender 
à população da cidade e dos municípios 
da Região Celeiro do Rio Grande do 
Sul”, salientou o prefeito.

Coronel Bicaco é um município gaú-
cho com população estimada, no ano de 
2014, em 7.748 habitantes, sendo então 
o 190º mais populoso do estado e 6° 
mais populoso dentre os 21 municípios 
da Região Celeiro do Rio Grande do Sul. 
A cidade é conhecida como “Capital Na-
cional da Erva-Mate”, sediando eventu-
almente a Fenamate - Feira Exposição 
Nacional da Erva-Mate.

Parceria vai benefiiciar o Hospital Santo Antônio de Pádua
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Fonte: Ocimar Pereira - GHC

Redentora promove 
formação de professores

Gabinete da Primeira Dama e a Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra estão promovendo, ontem, dia 14 de 
fevereiro, a formação dos professores da 
rede municipal sobre o planejamento do 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, da 
Editora Positivo, e sobre a Base Nacio-
nal Comum Curricular. O encontro está 
sendo realizado no auditório do Cras Sa-
grada Família.

A professora mestre Rita Schane, 
especialista em Pareceres Pedagógi-
cos, ministra a capacitação. O prefeito 
Nilson Paulo Costa, juntamente com a 
primeira dama, Eliane Amaral Costa, e a 
secretária Municipal de Educação e Cul-
tura, Marilene Rosa, realizaram a aber-
tura do evento e deram as boas vindas 
aos professores.

De acordo com o prefeito Nilson, o 
novo método de ensino será um diferen-
cial. “Tenho certeza que nossa qualidade 
de ensino será alavancada. Melhorar a 
Educação é fundamental para a Admi-
nistração Municipal”, disse o prefeito.

A Administração Municipal de Re-
dentora contratou a Editora Positivo, de 
Curitiba (PR), para o fornecimento de 
métodos de ensino para alunos da Edu-
cação Infantil (pré-escola) e alunos dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental (1° 
ao 5º ano) de todas as escolas munici-
pais.

O Sistema de Ensino Aprende Brasil 
oferece um conjunto de metodologias 
nas diferentes áreas do conhecimento, e 
vem a potencializar a qualidade do ensi-
no nas escolas de Redentora, dando mais 
oportunidades de aprendizado.
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NFS-e foi aprsentado por técnicos para empresários e prestadores de serviços do município

Coordenadoria realiza encontro com 
diretores para ínicio do ano letivo

A 21ª Coordenadoria Re-
gional de Educação (CRE/Três 
Passos), realizou, na tarde de 
13 de fevereiro, reunião com os 
diretores das escolas estaduais 
de sua área de abrangência. Foi 
a primeira reunião geral do ano 
e serviu para revisar e comple-
mentar as orientações recebidas 
da mantenedora visando o iní-
cio do ano letivo e a continui-
dade dos trabalhos. A maioria 
das 71 escolas da 21ª CRE teve 
seus gestores renovados a partir 
das eleições ocorridas em no-
vembro/2018.

Procedeu à abertura do 
evento, a titular desta Coorde-
nadoria, a professora Lurdes 
Dresch. O encontro constou 
basicamente de assuntos pe-
dagógicos apresentados pelos 
assessores referências de cada 
pasta. O Setor Pedagógico da 
21ª CRE é liderado pela profes-
sora Sahra Canova.

Na próxima segunda-feira , 
18 de fevereiro, inicia as aulas 
em praticamente todas as es-
colas da Rede Pública do Rio 
Grande do Sul.

As Escolas Estaduais, geral-
mente, seguem o mesmo calen-

dário organizado pelas escolas 
municipais,r.

Como o calendário do es-
tado é divulgado por decreto 
do governador, os prefeitos se 
adaptam a ele na rede munici-
pal, uma vez que há o uso em 
comum, na maioria dos municí-
pios do transporte escola

Este será o primeiro ano 
com o curso Normal, antigo 
magistério, na Escola Sepé Tia-
raju de Tenente Portela.

Desde o encerramento das 
atividades da CNEC, que mu-
nicípio não possuía mais essa 
modalidade de ensino.

Reunião de trabalho previa o começo do ano letivo de 2019

Matrículas ocorrem 
diretamente nas escolas 

até 29 de março

Os estudantes que perderam 
todos os prazos para realizar a 
matrícula terão mais uma opor-
tunidade: até o dia 29 de março, 
o gerenciamento das vagas será 
feito diretamente nas escolas da 
rede pública estadual.

A assessora técnica do  De-
partamento de Planejamento 
(Deplan) da Secretaria Estadu-
al de Educação (Seduc), Neri 
Barcelos, destaca que nenhum 
estudante ficará sem vaga. 

“Para aqueles que perderam 
os dois períodos de matrículas, 
nós solicitamos que compare-
çam diretamente nos estabe-
lecimentos de ensino com os 

documentos necessários. O im-
portante é que todos sejam con-
templados”, reforça.

No ato da matrícula será so-
licitada a apresentação do ates-
tado de vacinação atualizado 
para os alunos do primeiro ano 
do ensino fundamental. O obje-
tivo é disseminar nos pais dos 
alunos a importância da vacina-
ção das crianças nesta idade.

Identidade ou certidão de 
nascimento do aluno; identida-
de do responsável; comprovan-
te de residência; comprovante 
de escolaridade e carteira de 
vacinação atualizada para os 
alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental.
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As matrículas agora serão feitas nas próprias escolas

Zilá segue nas comissões 
de Agricultura e Mercosul, 

e presidirá a Saúde

Município de Redentora e 
agricultores definem data para 
entrega dos alimentos do PAA

A Administração Municipal 
de Redentora, através das Se-
cretarias Municipais de Agri-
cultura e Meio Ambiente e de 
Assistência Social, em conjun-
to com a Emater, realizaram 
uma reunião com os produto-
res rurais para decidir sobre a 
primeira entrega dos produtos 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), vinculado ao 
Ministério do Desenvolvimento 
Social, na tarde do dia 13 de fe-
vereiro. A reunião foi realizada 
no auditório da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Ficou decidido que a primei-
ra entrega vai ocorrer na última 
semana do mês de março. São 
beneficiados pelo PAA em Re-
dentora 21 famílias de agricul-
tores que vão vender alimentos, 
e cerca de 150 famílias do meio 
urbano que irão receber essas 
alimentos, além da Apae. Os 
produtos serão entregues por 12 
meses, uma vez por mês. O va-
lor do PAA em Redentora é de 
R$ 100 mil por um ano.

O PAA prevê a compra de 
alimentos da agricultura fami-

liar e a sua doação a entidades 
sócio-assistenciais que atendam 
pessoas em situação de insegu-
rança alimentar e nutricional. 
O programa é implantado por 
meio de convênio formalizado 
entre o Ministério do Desenvol-
vimento Social e o Estado/Mu-
nicípio. O PAA permite a com-
pra, com dispensa de licitação, 
de alimentos, no limite de até 
R$ 6,5 mil por Declaração de 

Aptidão ao Pronaf a cada ano.
O prefeito Nilson Paulo 

Costa; o secretário Municipal 
de Agricultura e coordenador 
do PAA, Iodai dos Santos; e 
Luiz Lyra, da Emater, coorde-
naram a reunião.

 De 20 a 22 deste mês os 
horticultores do PAA vão rece-
ber capacitação da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Se-
nar, em parceria com a Emater.

Programa de Aquisição de Alimentos bavai beneficiar agricultores

A posse dos deputados estaduais nas comissões permanen-
tes, mistas e especiais da Assembleia Legislativa para o biênio 
2019/2020 da 55ª Legislatura aconteceu nesta quarta-feira (13). A 
deputada Zilá Breitenbach será titular e presidente da Comissão de 
Saúde e Meio Ambiente, e renovou seu compromisso em buscar 
soluções para demandas do Estado permanecendo nas comissões 
das quais já era titular na legislação anterior:  Comissão de Agri-
cultura Pecuária e Cooperativismo; e Comissão Mista do Mercosul 
e Assuntos Internacionais.

Zilá, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa do RS, 
também é suplente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 
por onde passam todas as matérias que tramitam na casa. A deputa-
da ainda segue presidindo as Frentes Parlamentares: em Defesa das 
Vítimas de Violência; em Apoio à Ferrovia Norte-Sul e ampliação 
do Transporte Ferroviário do RS; e da Matriz Produtiva dos Bio-
digestores. A parlamentar segue atuando no incentivo da partici-
pação feminina na política, assim como em todos os espaços de 
poder, e foi eleita vice-presidente do Fórum de Mulheres da UPM 
(União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul). Durante 
a próxima semana Zilá estará reunindo as deputada estaduais para 
apresentar a Procuradoria da Mulher da ALRS e conversar sobre a 
atuação deste colegiado.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

O CTG Darcy Fagundes de 
Redentora deu posse na noite 
dessa terça-feira a sua nova Pa-
tronagem. 

O Patrão Élpio Leopoldo 
Kuhne continuará a frente da 
instituição por mais um manda-
to, visto que na eleição passa-
da, não houveram concorrentes 
dispostos a assumir a entidade.

Estiveram presentes o Pre-
feito Municipal Nilson Paulo 
Costa, a Primeira Dama Eliane 
Amaral Costa, o Presidente do 
Legislativo Denílson Machado 
da Silva, o coordenador da 20ª 

Região Tradicionalista Army 
João Voos Junior, assim como 
ex-patrões do CTG, e outros in-
tegrantes do mesmo.

O Prefeito Nilson parabe-
nizou a Patronagem e se pôs a 
disposição para estar sempre 
auxiliando dentro da possibili-
dade que a Administração Pú-
blica oferece.

O Presidente do Legislativo 
Denílson também afirmou que a 
Câmara Municipal de Vereado-
res estará ao lado do CTG, aju-
dando no que se fizer necessá-
rio,  dentro das possibilidades. 

O Coordenador da 20ª Re-
gião Tradicionalista Army Ju-
nior se disse muito satisfeito 
com o trabalho desenvolvido 
em Redentora,  e que a enti-
dade a qual ele pertence estará 
trazendo novas atividades para 
dentro dos CTGs, bem como 
para as escolas, com o apoio do 
Poder público.  Ele salientou a 
importância tanto da Prefeitura 
quanto do Legislativo estarem 
ao lado do CTG para que a ins-
tituição se consolide e se for-
taleça cada vez mais dentro da 
comunidade.

CTG Darcy Fagundes de Redentora 
empossa nova Patronagem

Élpio Leopoldo Kuhne continuará a frente da insituição tradicionalista para mais um mandato
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Administração Municipal apresenta 
plataforma de emissão da NFS-e

Na manhã de hoje, dia 13 
de fevereiro, no auditório da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
a Administração Municipal de 
Redentora apresentou para os 
prestadores de serviço do Mu-
nicípio, bem como para os es-
critórios contábeis, a platafor-
ma de emissão da Nota Fiscal 
de Serviço Eletrônica (NFS-e).

A apresentação ao públi-
co teve a presença do prefeito 
Nilson Paulo Costa, que fez a 
abertura do evento, colocando 
a importância da tecnologia na 
gestão pública, e afirmou que o 

Município de Redentora, atra-
vés da atual gestão, está procu-
rando proporcionar aos contri-
buintes do ISS maior facilidade 
de emissão dos documentos 
fiscais. 

Logo após a abertura, os tra-
balhos foram coordenados pela 
Receita Municipal e pelo técni-
co da empresa ABASE Siste-
mas, que demonstraram como 
serão os procedimentos de au-
torização de acesso, emissão de 
documento fiscal (NFS-e) den-
tre outros assuntos relacionados 
aos procedimentos do ISS.

Por enquanto, ainda não há 

a obrigatoriedade da emissão 
da NFS-e, porém os prestadores 
de serviços, inclusive as insti-
tuições financeiras e os serviços 
de registros e notariais, podem 
utilizar a plataforma se assim 
desejarem. 

O serviço é gratuito sem 
custo ao contribuinte.

Agora, o Executivo Munici-
pal vai proceder a normatização 
legal da obrigatoriedade da uti-
lização da NFS-e. Os prestado-
res de serviço terão prazo para 
adequação e adesão à obrigato-
riedade, o que será definido na 
legislação.

NFS-e foi aprsentado por técnicos para empresários e prestadores de serviços do município

D
ivulgação

  O povo gaúcho é considerado modesto por sua simpli-
cidade, hospitalidade, sem muito luxo, observador.

   Quando vai para outras plagas, é meio reservado, 
mas basta fazer amizade para se sentir em casa.

   Dizem que somos tão modestos porque:
   Deus é gaúcho,
   São Pedro é o capataz,
   O sol é um fogo de chão que se alastrou,
   O Atlântico é salgado porque a indiada daqui batia os 

espeto perto dos rio,
   O Saara é um deserto porque foi das árvores de lá que 

vieram os espetos,
   A maior churrascada que se fez, resultou na extinção 

dos dinossauros,
   A 2ª Guerra se deu por causa que o Turco Salim de 

Bagé queria tomar conta dos bolichos em Uruguaiana,
   O Rio Grande amado é o único Estado que faz divisa 

com 3 países: Uruguai, Argentina e Brasil! (É o que acha-
mos).

   Esses terremotos que andam ocorrendo por aí são 
decorrência de uns concurso de chula na fronteira.

   E por aí se vai essa porção de terras ao redor do Rio 
Grande, chamada MUNDO!

   É morar em Florianópolis e dizer que Caxias do Sul é 
melhor;

   É assinar Zero Hora em Nova York;
   É estar no Maracanã escutando a Rádio Gaúcha;
  É achar que a FREE WAY é a nona maravilha do mun-

do;
   É comemorar uma revolução que não deu certo;
   É chamar a mulher de prenda;
   É dizer que é fácil fazer churrasco;
   É comer a costela antes da picanha;
   É comer NEGRINHO em vez de brigadeiro;
   É falar TCHÊ ao telefone só pra ver se descobre outro;
   É falar TU em vez de VOCÊ;
   É enviar cartão postal de TORRES;
   É fazer compras no SÚPER;
   É achar que o LAÇADOR é maior e mais bonito que o 

Cristo Redentor;
   É cantar o hino Rio-Grandense com mais EMOÇÃO 

que o hino nacional;
   É achar que o GUAÍBA é rio;
   É dizer que tomar água à 100º C com gosto de mato 

é coisa de macho;
   É chamar geleia de CHIMIA;
   É chamar doce de leite de MU-MU;
   É falar roleta em vez de catraca;
   É falar lomba em vez de morro;
   É poder falar tri legal ou muito tri;
   É chamar quarteirão de quadra...
   É chamar semáforo de sinaleira... (essa ninguém 

entende) É falar “capaz” (ninguém entende também).  É 
torcer pra qualquer time que esteja jogando contra o time 
adversário (grêmio ou inter). 

É ficar babando na frente do açougue e achar carne 
“linda”...

   É gostar de passar frio (5 graus e o índio velho vai 
colocar um moletom).

   Outra coisa que só o gaúcho fala é “pechada” quando 
se refere a uma batida de carros, ninguém entende. Che-
gar no mercado e pedir: me dá 5 pila de cacetinho e 1 kilo 
de guisado. É saber que nossa característica é a bravura e 
não o jeitinho. É ser humilde em ambições, mas exagerado 
em ideais e paixões;

     Deve ser por isso que temos orgulho de ser chama-
dos de GAÚCHO!

       Até a próxima.

MODÉSTIA GAÚCHA
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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
HSA recebe credenciamento para 

transplantes de Córneas

O Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela recebeu re-
centemente o credenciamento 
para a realização de transplan-
tes de córneas.  A conquista co-
loca a região no mapa de uma 
das mais importântes ações mé-
dicas relacionadas ao tratamen-
to de problemas de visão.

Há mais de 80 anos os trans-
plantes de córnea são realizados 
com alto nível de sucesso – e 
também nessa área nossos ci-
rurgiões sempre despontaram. 
Mas o recente desenvolvimento 
tecnológico exige procedimen-
tos mais complexos no enxerto.

Não muito tempo atrás, o 
globo ocular era enviado in-
teiro ao centro transplantador, 
cabendo ao cirurgião, na sala 
operatória, preparar e utilizar a 
córnea doada. As cirurgias, por-
tanto, eram obrigatoriamente de 
urgência, uma vez que o tempo 
ideal entre o óbito do doador e o 
transplante não devia ser maior 
do que 12 a 24 horas.

Na década de 1980, os meios 
de conservação tornaram-se 
mais efetivos, permitindo que 
o transplante fosse realizado até 
vários dias depois da morte do 
doador. Dessa forma, e para-
lelamente ao progresso obtido 
com o uso de laser, foi possível 
escolher a melhor córnea doada 
para cada paciente, com resul-
tados mais satisfatórios e me-
nor risco.

Apesar do envelhecimento 

da população em geral, a indi-
cação do transplante de córnea 
no Brasil é muito baixa. De 
fato, foram feitos apenas cerca 
de 11 512 transplantes de janei-
ro a setembro de 2017 (74,5 a 
cada milhão de habitantes por 
ano). Como comparação, vale 
citar que, nos Estados Unidos, 
realizam-se mais de 200 trans-
plantes de córnea por dia (257 
por milhão de habitantes a cada 
ano).

HSA segue ampliando e possibilitando mais opções de atendimento

Jalm
o Fornari

Abertura do Ano Letivo 
2019 em Tenente Portela

Na tarde da terça-feira, 12, ocorreu a abertura oficial do ano 
letivo de 2019 para as Escolas Municipal de Tenente Portela.

Professores e monitores participaram do evento realizado no 
auditório do Centro Cultural, onde a equipe da Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura e Desporto preparou uma recepção acon-
chegante para os docentes.

O prefeito Carboni, em seu pronunciamento, destacou a im-
portância do trabalho dos professores para a formação do cidadão, 
destacando que o município investe significativamente para dar to-
das condições para uma melhor aprendizagem.

Quem palestrou para os presentes foi o Magicontador francês, 
Eric Chartiot, que trabalhou o tema: “Atenção! Consiga o foco de 
seus alunos com técnicas comunicativas”.

Professores da rede municípal reúnicos para abertura do ano letivo
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No competitivo mundo do futebol os meninos vivem a espera de uma chance
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Professores da rede municípal reúnicos para abertura do ano letivo

Meninos da região seguem atrás do sonho de 
ser jogador profissional de futebol

Qual garoto, que mesmo por 
um instante, nunca sonhou em 
ser um jogador de futebol, jogar 
no seu time do coração e conhe-
cer a Europa. No globalizado 
mundo do futebol atual, não 
raro, os meninos sonham em 
desfilar em gramados onde hoje 
brilham Neymar, Cristiano Ro-
naldo e ou Messi. Em um mi-
lionário cenário, recheado pelo 
glamour que não se encontra 
em outra área, o futebol ainda 
habita o imaginário, daqueles 
que, mesmo por instante, veem 
palpável em sua frente a chan-
ce de ser uma estrela do esporte 
mais popular da terra.

Sonho este que a realização 
acontece para poucos, afinal 
a estrada do futebol é longa e 
árdua. Envolve esforço, dedica-
ção e sofrimento, afinal, quase 
que na totalidade das vezes os 
jovens garotos, que ainda são 
crianças, tem de se acostumar 
com a distância da família e a 
encontrar nos colegas de trei-
namento e nos alojamentos nos 
mais distantes locais um novo 

lar.
Devido aos clubes grandes, 

quais podem dar um aparato 
mais completo para a formação 
de base, estarem localizados 
nas capitais e em grandes cida-
des, é de extrema importância 
os trabalhos realizados pelos 
profissionais do esporte nas 
pequenas cidades, qual servem 
como vitrine para essas jovens 
promessas. Todo o grande cra-
que já foi menino um dia e, já 
desfilou nos campinhos em 
meio a amigos que nunca en-
contrarão a fama e jamais gal-
garão o mesmo caminho.

Se a geografia do futebol 
excluí as cidades do interior, 
escolinhas tem buscado encur-
tar essa distância, cabendo a 
essas organizações eles darem 
a primeira orientação esportiva, 
ensinar a importância da res-
ponsabilidade e claro, com seus 
contatos encaminhar o atleta 
para a base de um grande clube.

Em Três Passos uma das 
escolinhas de futebol com bas-
tante renome é a Craques do 

Futuro, do professor Fábio Fac-
cione, qual já encaminhou vá-
rios garotos para a base de gran-
des clubes, como Wesley Natã, 
com passagem por Juventude, 
Chapecoense, Bahia, no qual 
chegou ao profissional nestas 
equipes; Fábio Alemão, que 
pertence ao Internacional de 
Porto Alegre, que no momento 
está emprestado ao Bahia, para 
aprimoramento profissional e 
os irmãos Müller, qual o Luís 
Fernando, teve passagens por 
categorias de base de vários clu-
bes do interior do estado, che-
gando até o Internacional, onde 
teve atuação destacada na Copa 
São Paulo de Futebol Junior. O 
irmão mais novo Lucas, hoje 
com 16 anos, está na base do 
Grêmio de Porto Alegre. Dizem 
as pessoas que acompanham a 
sua trajetória que seu surgimen-
to é só questão de tempo.

O mais recente trespassense 
encaminhado à base do tricolor 
de Porto Alegre, foi o goleiro 
Felipe Scheibig, que teve pas-
sagens por TAC e São Luís de 
Ijuí.

Tenente Portela tem na sua 
essência a característica de ser 
um bom celeiro de craques, 
muitos dos quais já perambu-
laram na tentativa de tornar-se 
profissionais e outros, vivendo 
o limitado glamour do futebol 
amador.

As escolinhas do municí-
pio, qual atendem aos vários 
municípios da grande região, 
podemos destacar o trabalho 
do Professor Elver Antônio 
Vargas, qual está há 16 anos 
com a escolinha GBB de Fut-
sal, trabalhando com crianças 
de 7 a 13 anos. O profissional 
trabalhou por muito tempo tam-
bém com os treinamentos no 

CER Miraguai, que hoje é co-
mandado pelo Professor Tiago 
Rodrigues, onde destacamos os 
atletas Guilherme de 14 anos, 
Bassani também de 14, Rigo 
15 anos e Padilha 15 anos, que 
hoje estão treinando no Três 
Passos Atlético Clube. O TAC 
tornou-se um uma entidade vol-
tada para a formação de atletas. 
Capitaneada pelo empresário 
Sandro Becker, a meta do clube 
é revelar jogadores para o fute-
bol. Becker é o empresário do 
recém contratado do Palmeiras, 
Ricardo Goulart, entre outros 
nomes.

Entre os portelenses buscan-
do seus caminhos no futebol 
está o garoto Erick Ribeiro, de 
14 anos, integrante da comu-
nidade indígena de Tenente 
Portela, que atualmente está 
integrado à base do Clube de 
Regatas Flamengo. O meia, 
tem sido bem avaliado no time 
carioca, que se viu recentemen-
te envolvido numa tragédia em 
seu Centro de Treinamento, 

onde morreram dez pessoas. 
Erick não fica hospedado nos 
dormitórios do clube e sim em 
casa particular, mantida pelo 
seu empresário.

O jovem atleta iniciou seu 
caminho aos 7 anos, treinando 
com o Professor Elver, na esco-
linha GBB, passando pela base 
do Atlético Paranaense, onde 
disputou a Copa Maravilha.

Atualmente na eminência 
de conquistar seu espaço em 
um dos maiores clubes do país, 
destaca a importância e a ale-
gria em poder fazer parte deste 
elenco, onde os trabalhos são 
intensos e tem de mostrar evo-
lução todos os dias. Em suas 
palavras o garoto Erick desta-
ca “agradeço a Deus por tudo, 
ao Professor Elver que me deu 
muitas oportunidades no Mira-
guai. Também ao professor Es-
pírito que me levou em muitas 
competições, ao Professor Tia-
go no Miraguai qual deu muito 
destaque e me levou pra esse 
processo no Flamengo”.

Meninos treinam em Tenente Portela esperando a oportunidade em um grande clube

Erick, 14 anos, está treinando nas categorias de base do Flamengo

No competitivo mundo do futebol os meninos vivem a espera de uma chance
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Banrisul oferece vagas para estagiá-
rios com salários de R$ 1,6 mil

Emater de Tenente Portela recebe 
novo veículo

Tenente Portela nomeia novos 
professores para rede municipal

Juri do caso Bernardo terá esquema 
especial de segurança

Redentora promove formação de 
professores

CTG de Redentora empossa nova pa-
tronagem 

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

Uma reunião entre o presidente da Feicap 2019, Alisson Müller e o comandante do 7º BPM, major 
Diego Munari,  ocorrida na tarde da última terça-feira, dia 12 de fevereiro na sede do órgão militar 
definiu parceria e apoio entre a Brigada Militar e a organização do evento.

O presidente da FEICAP realizou a entrega  de um convite oficial ao comandante para o evento, no 
sentido de fortalecimento da parceria e das relações institucionais.

Müller pontuou que “A parceria constituída com a Brigada Militar é fundamental para o sucesso da 
feira, o que garante a ordem e a segurança efetiva nos dias de evento”.

O comandante do 7º BPM ressaltou que a Brigada irá dar todo suporte para a FEICAP, com via-
turas, motos, drones, efetivo, e ainda, por meio de monitoramento em todo o parque de exposições, 
arena de shows e nas ruas próximas ao local.

A FEICAP 2019, que comemora a Edição Ouro, acontece de 30 de abril a 05 de maio, em Três 
Passos.

Brigada Militar confirma suporte 
de segurança na FEICAP
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