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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Um dos assuntos mais comentados após a vitória de Jair Bolsonaro 
diz respeito ao fato do estado ser laico e o agora presidente eleito estar 
rodeado de líderes religiosos poderosos do país. Na primeira coletiva 
após a confirmação da vitória ele iniciou com uma oração proferida 

pelo senador Magno Malta. Em diversas entrevistas e discursos nos últimos dias Bolsonaro citou o 
papel de Deus na sua vitória.

Primeiro é importante dizer que o estado laico do Brasil não está em perigo e mais do que isso, num 
país tão multi religioso ele é uma regra primordial para o bem da democracia e da sociedade.  Bolso-
naro não vai trocar a Constituição pela Bíblia ou o código penal pelas leis de Moisés. O estado laico 
prevê que todas as pessoas, independente de sua religião, serão tratadas iguais e que a religião não 
pode permear as decisões de estado. No entanto, a mesma regra que prevê tal liberdade para os seus 
cidadãos aplica-se ao homem Jair Bolsonaro que pode cultuar o seu espiritismo ou religião da maneira 
que achar melhor. São duas coisas distintas. Uma é você comprometer o estado através de uma gover-
nança que esteja baseada em preceitos religiosos de uma determinada religião, a outra é a liberdade de 
um homem, seja ele o presidente ou não, em cultuar uma religião da maneira que melhor lhe convém.

O fato do novo presidente indicar líder religiosos para cargos no governo, o que ainda não acon-
teceu, caminha no mesmo sentido. Um homem livre, tem direito de praticar a religião que melhor lhe 
servir e ser um chefe de estado, ministro ou secretário, sem comprometer o estado laico. Afinal o esta-
do precisa ser laico, os homens não. Muito pelo contrário, não existe laicidade quando se trata do ser 
humano.  Mesmo o ateu, que jura não acreditar em nada, tem crença em alguma coisa. Crença de que 
Deus não existe, o que por si só não deixa de ser uma crença e assim por diante.

As decisões de estado precisam ser tomadas respeitando a isonomia e autonomia do bem da so-
ciedade, sem influência que possa beneficiar uma classe especifica, seja ela religiosa ou não. Essa é 
a liberdade que precisa ser defendida com todo o fervor pelo seu povo. A vontade do povo deve ser 
a carta magna da sociedade. Por outro lado,  o mesmo fervor deve ser usado para defender o direito 
individual do cidadão em ter sua religião e praticá-la em paz, seja esse homem Jair Bolsonaro ou você. 
Isso é liberdade e isso não pode ser discutido.

O estado laico e a religião

SENHORES PAIS, 
RESISTAM!
Enquanto conservadores e liberais lentamente se mobilizam e 

– derrotados ou vitoriosos – rapidamente retomam suas atividades 
normais, os esquerdistas, sempre ligados na tomada de algum “cole-
tivo”, operam em regime de 24 por 24 horas.

Nestes dias, os estudantes brasileiros se tornaram objeto dessa 
pesada ação política. Professores militantes inseridos no sistema de 
ensino são missionários da desgraça. As ideias que defendem sempre 
dão errado. Não há um único caso de sucesso entre suas 42 experiên-
cias concretas mundo afora. Falam em justiça e entregam uma nova 
elite corrupta; falam em liberdade e entregam opressão e paredão; 
falam em sabedoria e entregam cartilha; falam em pluralismo e entre-
gam histeria e sanção contra toda divergência; falam em prosperidade 
e entregam cartão de racionamento; falam em democracia e entregam 
o manjado totalitarismo de sempre; falam em amor e entregam filhos 
revoltados chamando fascistas os próprios pais.

  Depois de Georg Luckács, de Antonio Gramsci e da Escola de 
Frankfurt (Marcuse e Adorno), a renitente construção da desgraça 
precisa das salas de aula. É por ali que passa a grosseira expulsão do 
conhecimento divergente (Luckács), a construção da hegemonia pela 
ação do intelectual coletivo (Gramsci) e a superação das resistências 
culturais (Escola de Frankfurt). Lembrei-me muito deles ao ler notí-
cias sobre reações em colégios e universidades à vitória de Jair Bol-
sonaro. Os derrotados na eleição democrática rejeitando o vencedor 
dois meses antes de ele usar a caneta pela primeira vez!

 Em especial, lembrei-me de um artigo de Michael Minnicino, 
publicado em 1992 com o título “O politicamente correto e a Escola 
de Frankfurt”. Ali se lê:

“Os herdeiros de Marcuse e Adorno dominam completamente 
as universidades, ensinando seus estudantes a substituir a razão por 
exercícios [rituais] de ‘politicamente correto’. Há, hoje, um número 
reduzido de obras teóricas em Arte, Letras ou Linguagem que não 
iniciam reconhecendo sua dívida à Escola de Frankfurt. A caça às 
bruxas nos atuais campus é mera implementação do conceito de Mar-
cuse sobre “tolerância repressiva” – tolerância para movimentos de 
esquerda, mas intolerância para os movimentos de direita”. (1)

Resulta impossível não associar esse relato ao que vem aconte-
cendo ao longo dos anos com representações efetivamente rituais, 
além de manifestações, nos pátios e auditórios de nossas escolas e 
estabelecimentos de ensino superior.

O despertar conservador e liberal brasileiro tardou demais. Acor-
da sob insultos. É dito fascista porque a tanto são ensinados os jovens 
por professores que assim qualificam os pais de seus alunos e os que 
ousam divergir, ainda que a divergência se expresse em uma bandei-
rinha do Brasil.

Lembrem-se do que Beltrand Russel, outro frankfurtiano, escre-
veu, em 1951, após afirmar que  “o mais influente dos modernos mé-
todos de propaganda se chama Educação”: 

“Os psicólogos sociais do futuro ensaiarão diferentes métodos de 
produzir, em crianças, inabalável convicção de que a neve é preta. 
Vários resultados serão percebidos: 1º) a influência doméstica atra-
palha; 2º) nenhum resultado será obtido se a doutrinação iniciar de-
pois dos 10 anos; 3º) refrões musicados insistentemente repetidos são 
muito efetivos; 4º) a opinião de que a neve é branca deve ser atribuída 
a um estado de excentricidade mórbida”. (2)

Ao final, Russel conclui afirmando que quando a técnica estiver 
aperfeiçoada, qualquer governo que tenha a seu cargo a educação de 
uma geração exercerá controle de seus sujeitos sem necessidade de 
armas ou policiais.

Portanto, senhores pais, se quiserem dar algum sentido prático 
ao presente, invistam no futuro e façam valer seu peso nas decisões 
pedagógicas das escolas de seus filhos.

(1) - https://archive.schillerinstitute.com/fid_91-96/921_frankfurt.html
(2) - http://www.whale.to/c/frankfurt_school1.html

Educação fiscal na sala de aula

Um dos maiores desafios da escola é preparar o aluno para o efetivo exercício da sua cidadania. 
Isso é muito complexo e abrange muitos aspectos da vida do indivíduo, mas um dos principais focos 
da cidadania é exercer seus direitos e deveres adequadamente perante a sociedade.

 Para isso torna-se fundamental a educação fiscal em sala de aula, isso ajudará o aluno a ser um 
indivíduo esclarecido no que diz respeito ao direito de usar os bens disponíveis oferecidos pelo Esta-
do, mas que também tem conhecimentos sobre seu dever de financiar através dos seus impostos esses 
serviços e ainda de fiscalizar se os recursos estão sendo aplicados adequadamente.

Educação fiscal não tem a ver só com tributos, mas inclusive com a consciência de que um bom 
cidadão contribui também com seu trabalho gerando riquezas e contribuindo para o equilíbrio socioe-
conômico do Estado.

Conscientizar o aluno que o patrimônio público é seu também e que ajudou a pagá-lo e que portanto 
tem o dever de preservá-lo. Consciência essa que também diz respeito ao cuidado com meio ambiente, 
não jogar lixo fora da lixeira, dirigir com cuidado, preservar a natureza e todas as atitudes corretas que  
deixam de gerar gastos aos cofres públicos e contribuem para o bom convívio em sociedade.

Entender de finanças públicas e sistema tributário pode sim fazer parte do dia-a-dia do cidadão es-
clarecido e o professor com seu papel de facilitador da aprendizagem pode participar desse progresso 
no seu aluno incentivando o desenvolvimento de uma consciência ética e cidadã.

Cristiane Ninaus

Professora de anos iniciais do município de Vista Gaúcha
Pedagoga
Especialista em Gestão e Docência em Educação Básica
Especialista em Supervisão Escolar

Publique seu artigo acadêmico 
no Jornal Província

(55) 3551-1877



(1) - https://archive.schillerinstitute.com/fid_91-96/921_frankfurt.html
(2) - http://www.whale.to/c/frankfurt_school1.html
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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

Primeiro lugar...
Pesquisa do Instituto FC pesquisa realiza-

da em 5 de novembro registra 
a ampla preferência dos mo-
radores de Vista Gaúcha pela 
Rádio Província FM. Do uni-

verso pesquisado, 73% responderam que 
preferem a Rádio Província à 27 outras. Os 
números se revestem de importância devi-
do a quantidade de emissoras possíveis de 
serem sintonizadas na localidade.

Concessionária Suzuki
A empresa Serginho Moto Sport entra para 
uma nova fase no comercio de motos e 
peças. Além de uma especializada oficina 
multimarcas a empresa trás à região a mar-
ca Suzuki, com a instalação de uma conces-
sionária.

Curiosidade urbana
O asfalto na rua Irapuã tem 
suscitado a curiosidade de 
algumas pessoas. A primei-
ra constatação é de que exis-

tiriam logradouros com mais circulação 
para receberem o tratamento. A explicação 
decorre do fato de que partes dos recursos 
são oriundos de uma emenda da bancada 
evangélica na Câmara com o objetivo de 
melhorar o acesso a Igreja que fica naquela 
rua. Dos 240 mil reais destinados, 120 mil 
serão utilizados lá e o restante na Tapuias. 
A obra terá parte custeada pelos moradores 
uma vez que esta sendo executada no regi-
me de “Contribuição de Melhoria”.

Contribuição de melhoria
Muitos municípios têm adotado o sistema 
de contribuição de melhoria na feitura de 
obras públicas. Um exemplo é Portela. No 
entanto, é necessário que o contribuinte sa-
íba pelo menos que tal prática exige que a 
obra valoriza o imóvel tributado. Isto é, a 
obra tem que valorizar efetivamente o imó-
vel e o valor pago ao município não pode 
ser superior a valorização ocorrida no imó-
vel, além disso, é necessário saber se o to-
tal das contribuições não ultrapasse o valor 
gasto para realizar a melhoria urbana.

Uma promessa que o povo espera ver cumprida...
“Firmo o compromisso de iniciar o meu mandato determinado a abrir a cai-
xa preta do BNDES e revelar ao povo brasileiro o que foi feito com seu 
dinheiro nos últimos anos. Acredito que este é um anseio de todos. Um forte 
abraço! Jair M. Bolsonaro”

Conto ou não 
conto!

Há mais ou menos um mês, 
um homem em Amsterdã 
sentiu que precisava se con-

fessar, então ele foi até o padre:
“Perdoe-me, Padre, porque pequei. Durante 
a Segunda Guerra Mundial, escondi um re-
fugiado no meu sótão”.
“Bem”, respondeu o padre, “isso não é pe-
cado”.
“Mas eu o fiz concordar em me pagar 200 
euros por cada semana que ele ficasse.”
“Eu admito que não foi bom gesto, mas 
você fez isso por uma boa causa”.
“Ufa, obrigado, padre. Isso me tira um 
peso.” Ele parou por um momento e depois 
disse: “Eu só tenho mais uma pergunta …”
“O que é, meu filho?”
“Eu tenho que contar a ele que a guerra aca-
bou?”

Falando para as paredes
Uma jornalista da CNN ouviu falar de um 
judeu muito velhinho que ia todo dia ao 
Muro das Lamentações para rezar, duas 
vezes por dia, e lá ficava por muito tempo.
Decidiu verificar. Foi para o Muro e lá es-
tava ele, andando trôpego, em direção ao 
local sagrado.
Observou-o rezando por uns 45 minutos, 
quando ele resolveu sair, vagarosamente, 
apoiado em sua bengala.
Aproximou-se para a entrevista.
— Desculpe-me, senhor, sou Rebecca Smi-
th, da CNN. Qual o seu nome?
— Morris Feldman – respondeu ele.
— Senhor, há quanto tempo o senhor vem 
ao Muro orar?
— Bem, há uns 60 anos.
— 60 anos! Isso é incrível! O que o senhor 
pede?
— Peço que os cristãos, os judeus e os mul-
çumanos vivam em paz. Peço que todas as 
guerras e todo o ódio terminem. Peço que 
as crianças cresçam em segurança e se tor-
nem adultos responsáveis. Peço pelo amor 
entre os homens.
— E como o senhor se sente, pedindo isso 
por 60 anos?
— Sinto-me como se estivesse falando com 
uma parede…

Os perigos da inércia pública
O HSA se transfor-
mou em um dos mais 
importantes hospitais 
filantrópicos instalados 
em pequenas cidades 
do Estado. Com uma 
audaciosa ampliação 
de atendimento e ser-
viços, a instituição, 
além de imensurável 
contribuição a saúde e 
a vida, hoje é vital para 
a estrutura econômica de Portela. No entanto, atingido pela crise de desatenção do governo 
federal e estadual com as Santas Casas e congeneres, o HSA está sendo obrigado a fechar 
importantes setores que contribuem para o seu diferenciamento. Na semana que passou 
em uma reunião com prefeitos da AMZOP e da AMUCELEIRO foram postas as cartas na 
mesa. Os administradores cobram mais eficácia dos políticos em relação à transferência e 
busca de recursos para socorrer a instituição. Veja tudo nesta edição.

***O que tem de Grêmista mais preocupa-
do com o Inter de com o São Pau-
lo não é fácil.
***Se a situação do asfalto à Três 

Passos continuar tão precária que o local 
poderá ser utilizado para roteiro de rally.
***Apesar do Festival de Cinema de Três 

Passos  ainda não ter despertado 
a região, é um agradável sopro de 
cultura.

***Cresce dia a dia o número de pessoas 
que fazem uma corridinha na véspera do 
verão tentando buscar as curvas e as for-
mas.
***Se de fato caminhar derretesse banha, a 
praça do Imigrante seria o lugar com mais 
escorregões e tombos da região...kkk
***Dizem que aliado ao exercício o bom 
mesmo também é fechar a boca e limitar as 
calorias...

***As redes sociais são uma boa 
opção para o auto consolo.
***Que o diga uma amiga que 
postou que “os maridos das gor-

dinhas são os mais felizes”...kkk
***Com a chegada de verão os moradores 
do em torno da praça Tenente Paiva come-
çam a reduzir as horas de sono!!! kkk
***Algumas normas não pegam em Porte-
la. Uma delas é multar os carros com o som 
esgaçado, enchendo o saco e aporrinhando 
os transeuntes.
*** Com o gosto aguçado a colega saiu 
com essa: Eu não gosto de filme de super 
herói, porque eles não são reais.

***A vida é injusta, enquanto uns vão pro 
nordeste curtir a praia outros fazem roteiro 
para visitar o moinho velho...kkkk



ROTA DO YUCUMÃ, 09 de Novembro de 20184
    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 05/11/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão 
Ordinária, realizada no dia 05 de Novembro de 2018, com as 
seguintes presenças: Vereador Presidente ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: NATANAEL DINIZ DE 
CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURI-
NI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/
PDT, ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO 
GHELLER/MDB e DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo 
número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em 
nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores 
e o público presente. Em seguida determinou a leitura das 
correspondências recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e pro-
posições dos senhores Vereadores:

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural a realiza-
ção de reparos em toda a extensão da estrada que da acesso 
a localidade de Linha São Luiz.

2 – Requereu o envio de correspondência ao DAER, dan-
do ciência dos inúmeros buracos e das péssimas condições 
de conservação oferecidas aos motoristas que utilizam a RS 
330, que liga os municípios de Tenente Portela, Miraguaí e 
Redentora, e solicitar que sejam realizados os reparos neces-
sários, com a maior brevidade possível. Este requerimento 
foi subscrito pelos vereadores Luis Claudir dos Santos, Ito-
mar Ortolan, João Antonio Gheller, Odilo Gabriel, Rosânge-
la Fornari, Derli da Silva e Natanael Diniz de Campos.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

setor competente a realização de limpeza no terreno baldio 
do município, localizado no trevo de saída para Derrubadas, 
entre as RSs 330 e 472.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que providencie a 
designação de um funcionário permanente que responsabili-
ze-se pela manutenção do Cemitério Municipal.

3 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que, juntamente 
com demais setores da municipalidade, seja estudado uma 
forma de confeccionar materiais educativos destinados à 
prevenção de acidentes de trânsito.

4 – Requereu o envio de correspondência aos familiares 
de Gustavo Henrique Vargas, transmitindo condolências em 
razão do seu falecimento, ocorrido no ultimo dia 04 de no-
vembro.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural a realiza-
ção de encascalhamento e recuperação da estrada a partir do 
Distrito de Nossa Senhora da Saúde até Braço Forte.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as co-
missões:

Projeto de Lei Legislativo n° 08/2018, de Autoria da Ve-
readora Rosângela Fornari: Torna prioritária a inserção de 
eventos alusivos ao padroeiro de cada comunidade portelen-
se, nas datas por elas estabelecidas, no calendário de eventos 
do município.

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 06 de Novembro de 2018. Você ainda poderá acessar o 
site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais infor-
mações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

Vista Gaúcha realiza 3ª edição do 
passeio ciclístico

No ultimo domingo, dia 04 
de Novembro de 2018, aconte-
ceu o 3º Passeio Ciclistico Ru-
ral de Vista Gaúcha.

Segundo a assessoria do 
município, cerca de 150 ciclis-
tas participaram desta aventura 
organizada pela Administração. 
Municipal de Vista Gaúcha. 

O Prefeito Celso José Dal 
Cero disse que o passeio já se 
tornou um evento histórico no 
Município de Vista Gaúcha, e 
agradeceu aos participantes, e 
enfatizou qua a Administração 
Municipal será sempre parceira 
para que cada vez mais ciclistas 
participam deste passeio inédi-
to no nosso Município.

A Secretaria Municipal de 
Habitação e Assistência Social 
– SMHAS, juntamente com o 
Centro de Referência da Assis-
tência Social – CRAS e o SE-
NAC Três Passos, realizaram 
no último dia 29 de outubro de 
2018, a formatura da turma do 
Curso de Técnicas Básicas de 
Manicure, Pedicure e Bem Es-
tar.

Concluíram este Curso Téc-
nico, vinte e uma alunas que 
residem no município de Der-
rubadas e que realizaram com 
sucesso esta formação, a qual, 
as possibilitará através da pro-
fissionalização, oportunidades 
de trabalho e renda familiar. 
Estiveram presentes no even-
to, autoridades locais, como 
o vice-prefeito do município 
Miro Mulbeier, além do diretor 
do SENAC Três Passos Rena-
to José Schiavo Miranda, entre 
outras autoridades e a Equipe 
do CRAS.

 Esta ação fomentada pelo 
CRAS, caracteriza a popula-
ção uma forma de garantia de 
direitos, pensando a relação de 
trabalho e renda e ao mesmo 
tempo, a oportunidade de for-
tificar vínculos e agregar co-
nhecimento para a autonomia 
e o empreendedorismo em nos-
so município. Neste sentido, a 
Equipe do CRAS sente-se feliz 
com a conclusão de mais um 
Curso Técnico, parabenizando 
e desejando a todas as forma-
das muitas realizações, sorte e 
sucesso, nesta nova jornada de 
suas vidas.

CRAS de Derrubadas realiza formação 
de curso de manicure e pedicure
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Quase 400 municípios gaú-
chos terão uma fatia maior na 
distribuição das receitas do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) em 
2019. De acordo com estudo 
comparativo da Área Técnica 
de Receitas Municipais da Fa-
murs, 370 prefeituras aumen-
taram seu índice de retorno do 
tributo estadual. As outras 127 
cidades do Rio Grande do Sul 
registraram variação negati-
va. “Embora 370 municípios 
tenham registrado alta, os 127 
que caíram registraram uma 
queda tão expressiva que re-
sultou na redução de R$ 3,6 bi-
lhões no Valor Adicionado Fis-
cal (VAF) do Estado”, explica o 
consultor tributário da Famurs, 
Milton Mattana.

A redução do índice de 
ICMS não implica, necessaria-
mente, em queda na arrecada-
ção do município. Conforme 
a assessora técnica da Área de 
Receitas Municipais da Famurs, 
Cinara Ritter, o estudo compa-
rativo apenas indica a parcela 
que o município terá no bolo 
da arrecadação de ICMS. “Se 
o desempenho da economia for 
positivo, mesmo um município 
que caiu no índice pode ter au-
mento de receita. No entanto, a 
expectativa é de que a arrecada-
ção caia, devido à redução da 
alíquota de ICMS que vence no 
final do ano”, alerta Cinara.

Conforme a análise, os mu-
nicípios que terão a maior que-
da no índice são Nova Bassa-
no (18,37%) e Chuí (18,35%). 
Também registraram alta va-
riação negativa as cidades de 
Santa Vitória do Palmar, Nova 
Prata, Carazinho, Morro Re-
dondo, Hulha Negra, Coqueiro 
Baixo, Santa Cruz do Sul e Jari. 
“Os municípios que tem sua 
economia baseada na produção 
de soja tiveram uma tendência 
de queda em relação aos demais 
porque houve uma redução do 

preço do produto no mercado, 
estagnando as vendas”, explica 
Mattana.

Na outra ponta, Pinhal Gran-
de (28,99%) é o município com 
a maior alta. Também registra-
ram elevação do índice de ICMS 
as cidades de Seberi (15,62%), 
Guaíba (15,52%), Severiano 
de Almeida (14,76%), Salto do 
Jacuí (14,13%), Pinto Bandeira 
(14,02%), Candiota (14,02%), 
Itati (13,72%), Palmitinho 
(13,62%) e Trindade do Sul 
(13,45%).

Todos os municípios da microrregião
 registram aumento de ICMS

Tenenete Portela registrou uma alta de 7,47%, Derrubadas 4,07%, Barra 
do Guarita 4,43%, Vista Gaúcha 8,78%, Miraguaí 7,71% e Redentora 

0,82%

O presidente da Confede-
ração Nacional de Municípios 
(CNM), Glademir Aroldi, con-
voca todos os gestores munici-
pais para participarem da últi-
ma Mobilização Municipalista 
do ano de 2018. O movimento 
municipalista reconhece os 
avanços obtidos este ano pelos 
Municípios, entretanto, entende 
que algumas pautas ainda po-
dem ser definidas nesta legis-
latura. O evento terá início na 
sede da CNM, em Brasília, nos 
dias 19 e 20 de novembro.

A expectativa da entidade é 
que os Municípios possam dia-
logar com os Três Poderes nos 
dois dias de mobilização. Para 
o dia 19, às 13h30, está previs-
to Encontro com o presidente 
da República, Michel Temer. 
É importante ressaltar que nes-
te dia as vagas serão limitadas, 
sendo necessária inscrição pré-
via. “Vamos receber no dia 19 

o presidente Temer na sede da 
nossa Confederação e, para 
tanto, precisamos que cada um 
faça a sua inscrição antecipada-
mente no site da CNM”, expli-
ca o presidente Aroldi.

Com o Executivo, os Muni-
cípios devem solicitar o anda-
mento de pautas apresentadas 
durante a XXI Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, em 

maio. Entre elas estão: Encon-
tro de Contas; RPPS – alíquota 
suplementar/Pasep; Precató-
rios; UPAs e outras. “Temos a 
expectativa de que pontos que 
ainda não foram concluídos e 
que foram acertados durante a 
última Marcha possam ser con-
cluídos neste dia 19”, reforça o 
líder do movimento municipa-
lista.

Gestores municipais se reuniram 
em Brasília nos dias 19 e 20

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM)

D
ivulgação

Ele acordou pela manhã, naquele seu domingo de folga, e 
resolveu repensar na vida. Eram seis horas da manhã. Queria 
atentar-se para o som de algum canto melódico de um pássaro 
qualquer, mas o único barulho captado por sua audição foi o dos 
carros que seguiam naquele vai e vem desesperado de quem pa-
rece estar sempre atrasado.

Se auto-analisou em pensamento e percebeu que aos 40 anos 
ele não era nada do que ele tinha imaginado que seria quando 
era jovem. Estava velho e desgastado pelo trabalho duro e pela 
necessidade quase insolúvel de ter que ganhar cada vez mais.

Enquanto estava sentado à mesa da cozinha, ao passo que 
lambuzava uma fatia de pão com margarina barata e sentia o 
cheiro do café preto na xícara a sua frente, se perguntava por 
que aquela altura da vida ele não tinha nenhuma aventura que 
fosse capaz de fazer com que as outras pessoas lembrassem dele 
depois que se fosse?

Olhou para sua esposa. Mãe de sua única filha. A sua menini-
nha, que não era mais sua. Hoje aos 16 anos ela ficava mais tem-
po na casa do namorado do que na sua própria: -“Filha ingrata”, 
ele pensou. A esposa, diferente dele, ainda era muito bonita e ele 
sorriu: “Natureza ingrata”, pensou, “Eu também deveria ter ido 
para academia e parado de beber coca e cerveja”.

Deu-se conta, ali naquele exato momento, que aquela não era 
a sua vida. Estava preso numa vida que ele não queria e não reco-
nhecia como sua. Preso em um corpo mal cuidado que ele agora 
queria que não fosse seu. Pai de uma filha que, apesar de sua, em 
nada se parecia com ele e casado com uma esposa que, apesar de 
amá-la e agradecê-la pelo companheirismo, não lhe despertava 
nada em termos de paixão nos últimos 20 anos.

Naquele momento ele se deu conta: Aquele não era ele e 
aquela não era a sua vida! E,então, decidiu: “Eu vou mudar tudo. 
Pedirei demissão do meu trabalho injusto e cansativo, vou me se-
parar da minha mulher, pegarei meu carro, meus pacos recursos e 
vou me embora.”. Não importava para onde, ele apenas queria ir.

Durante a tarde, quando assistia a um jogo do seu time na 
televisão, percebeu que nem de futebol ele gostava. Na verdade, 
queria estar jogando vídeo game, mas não era isso que um pai de 
família fazia. Enquanto tomava mais um gole de cerveja imagi-
nou o grande número de bebidas que nunca tinha experimentado. 
Isso ia acabar, ele decidiu: “Eu vou mandar tudo a merda e vou 
começar a viver. Chega de ser bobo.”.

Enquanto jantava, por duas ou três vezes, teve vontade de 
contar para a mulher que tinha decidido que iria embora, que 
iria viver a vida, experimentar bebidas que nunca tinha bebido, 
dormir com mulheres que nunca tinha dormido, conhecer luga-
res que nunca tinha conhecido, sorrir o que nunca tinha sorrido. 
Não, ele pensou, esperarei para amanhã! Amanhã é segunda e a 
segunda-feira é um maravilhoso dia para se começar algo novo.E 
seria neste dia que ele começaria a sua vida nova.

Durante a noite, enquanto a mulher dormia ao seu lado, fazen-
do o mesmo ronco e grunhido que ele ouvira nos últimos vinte 
anos sem nunca reclamar, ele sentiu seu coração bater num ritmo 
alucinado por tamanha empolgação rendida por seus planos .

Talvez ele comprasse uma barraca e fosse morar em alguma 
praia. Tomaria banho de mar, correria na orla e venderia aquelas 
pulseiras feitas de miçanga para sobreviver. Um homem não pre-
cisa de muito para ser feliz. Ele não precisava de nada além da 
vida dele de volta. A segunda-feira seria o grande dia.

Ela chegou. A tão esperada segunda-feira. Ele levantou cedo. 
Olhou para o teto do quarto e depois para a esposa dormindo 
na cama. Sorriu. Foi ao banheiro, escovou os dentes, vestiu sua 
roupa de trabalho, se abaixou ao lado da cama, beijou a testa da 
mulher e falou: “Vou indo querida, até a noite”. Ela resmungou 
alguma coisa inaudível e ele saiu. No caminho foi pensando na 
cansativa jornada que teria pela frente e já torcendo para que o 
próximo domingo chegasse rápido.

Na segunda-feira...

Jonas M
artins
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É um conceito amplo que envolve amplitude de movimento, 
tensão muscular, tecidos moles e capsula articular, aderência, re-
siliência dos tendões, coordenação neuromuscular, propriocep-
ção, biomecânica da posição e conhecimento da forma adequada 
e executar um movimento. Isto também inclui a estabilização, 
gerada pelo equilíbrio muscular e força, principalmente no core 
para proteger a coluna vertebral e terminações nervosas. Ou seja, 
não é alongamento.

Resumindo, mobilização é a ferramenta para encontrar de for-
ma global problemas de movimento e performance. Então, muitas 
vezes aquele agachamento não sobe por causa de mobilidade e 
não força.

Desenvolver mobilidade articular vai ajudar na prevenção de 
lesões, vai aumenta a eficiência do movimento, melhora a perfor-
mance, controle motor, aumenta a amplitude de movimento ativa.

A mobilidade é um dos cinco elementos básicos que deter-
minam a performance física do indivíduo. A mobilidade pode 
ser dividida em dois componentes: flexibilidade e capacidade de 
extensão. A flexibilidade é uma característica das articulações e 
dos discos, enquanto a extensibilidade depende dos músculos, dos 
tendões, dos ligamentos e das capsulas articulares.

A verdade é que, perante a grande maioria dos esportes, o que 
o atleta mais precisa é de mobilidade, ou seja, as suas articulações 
precisam obter amplitudes suficientes para a execução plena dos 
movimentos. Então, o foco deve ser muito maior nas nossas do-
bradiças do que na “flexibilidade muscular”.

A diminuição ou perda da funcionalidade articular é uma das 
principais causas na dificuldade de aprendizagem, redução na 
evolução, desempenho físico abaixo do potencial e sobretudo 
compensações e desequilíbrios musculoesqueléticos que certa-
mente facilitam o acometimento de lesões.

Mobilidade X Desempenho

Administração Municipal de Redentora 
oferece Curso de Confecção de Guirlandas

Começou na quarta-feira, 
dia 07 de novembro, o curso 
“Confecção de arranjos e cria-
ção de guirlandas diversas de 
porta”, oferecido pela Adminis-
tração Municipal de Redentora, 
através da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. As au-
las ocorrem no Cras Sagrada 
Família e são ministradas pela 
instrutora Rosemeri Thiesen, 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac).

A coordenadora do Cras, 
Carla Engler, deu as boas vin-
das às alunas e apresentou a 
instrutora. Segundo a primeira 
dama e responsável pela Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social, Eliane Amaral Cos-
ta, a série de cursos que estão 
sendo realizados em parceria 
com o Senac visam a levar co-
nhecimento à comunidade e as 
atividades desenvolvidas são 

uma ótima forma de aprovei-
tar o tempo, além de poderem 
se transformar numa fonte de 
renda.

O curso do Senac “Auto 
maquiagem para a maturidade” 
será realizado de 28 a 30 de no-

vembro. Pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar) 
ocorrerá o curso “Pintura em te-
cido”, de 26 a 30 de novembro.

As inscrições estão abertas 
na Secretaria Municipal de As-
sistência Social.

Curso está sendo ministrado no CRAS de Redentora
D
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Curso de Educação Ambiental promove 
conscientização e conhecimento

As mulheres que participa-
ram do curso Educação Am-
biental aprenderam sobre o uso 
e destino racional da água, fon-
tes de poluição e desperdício, 
cuidados e preservação, polui-
ção do solo, práticas conser-
vacionistas e sistemas de ma-
nejo e ainda fabricaram sabão, 
amaciante, água sanitária sem 
cloro, sabonete líquido e vários 
produtos de limpeza e higiene.

O curso, ministrado pela 
bióloga Marlidiane Klug, do 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar), foi reali-
zado no Cras Sagrada Família 
e se encerrou hoje, dia 06 de 
novembro. Os cursos do Senar 
são gratuitos para a população e 
resultam de uma parceria entre 
a Administração Municipal de 
Redentora, através da Secre-
taria Municipal de Assistência 

Social, e o Sindicato Rural de 
Campo Novo.  

De acordo com a primeira 
dama e responsável pela Se-
cretaria de Assistência Social, 
Eliane Amaral Costa, ao trazer 
os cursos para a comunidade 
redentorense, a intenção da Ad-
ministração Municipal é levar 
conhecimento para as pessoas 
e uma forma de gerar renda e 
desenvolvimento.

O próximo curso do Senar 
será “Pintura em tecido”, e 

ocorrerá de 26 a 30 de novem-
bro. Pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Se-
nac) estão disponíveis os cursos 
“Confecção de arranjos e cria-
ção de guirlandas diversas de 
porta”, que ocorre de 7 a 26 de 
novembro, às segundas e quar-
tas-feiras; e “Auto maquiagem 
para a maturidade”, de 28 a 30 
de novembro.

As inscrições estão abertas 
na Secretaria Municipal de As-
sistência Social.

Palmeira das Missões: 
Greve reduz atendimentos 

no Hospital de Caridade

Após assembleia geral no 
inicio desta semana, servido-
res do Hospital de Caridade de 
Palmeira das Missões definiram 
que partir da tarde desta quinta-
-feira (08) será mantido somen-
te os atendimentos de urgência 
e emergência e os 30% míni-
mos exigidos por lei, mediante 
sistema de rodizio.

O pagamento do restante do 
salário de setembro e a remune-
ração integral de outubro deste 

ano são as principais reinvin-
dicações dos grevistas. Até o 
momento, a direção da casa de 
saúde não se manifestou sobre a 
decisão dos servidores.

O Sindicato dos Emprega-
dores em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Passo 
Fundo (SindiSaúde) acompa-
nhou a assembleia geral e res-
salta que permanece aberto ao 
diálogo com o hospital para que 
possa regularizar as pendências 
salariais de seus funcionários.

Hospital de Caridade de Palmeira das Missões
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 Numa cidadezinha da Palestina chamada Jericó, um 
mendigo pede esmolas. Tornara-se pedinte por ser deficiente vi-
sual. Nessa época (do Império Romano), um cego era conside-
rado coisa ou animal. Não tinha nenhum direito.

 Bartimeu não possui documento, casa ou profissão. Para 
comer, só algum resto. Sua roupa são andrajos e uma capa imun-
da. Nem nome possui, pois Bartimeu, em aramaico, quer dizer 
“filho de Timeu”. Sem direito de estudar, de trabalhar, enfim, de 
ter acesso a um meio de vida digno, o jeito é pedir esmolas.

 Curioso que o nome do pai do mendigo é Timeu, que 
em aramaico significa “muito estimado”. Como pode então um 
cidadão respeitado (estimado) ter um filho mendigo? Sobre isso 
li que Timeu pode ter sido perseguido e morto por não concordar 
com a invasão romana no território palestino. O exército roma-
no pode ter-lhe confiscado os bens e matado também os demais 
membros da família, sobrando apenas esse “filho de Timeu”. 
Isso é comum em períodos de guerra. Há quem sustente ainda 
que Bartimeu tivera seus olhos furados pelos soldados, que o 
colocaram na praça para servir de exemplo a quem contestasse o 
governo romano.

 Mas o fato é que agora Bartimeu está jogado no chão, 
rogando por uma moeda a cada ruído que possa indicar a apro-
ximação de uma pessoa.

 De repente um alvoroço. Uma multidão eufórica se 
aproxima. O cego descobre que aquele povo todo acompanha 
Jesus Cristo, que passa por ali pouco antes de se entregar ao 
Calvário. É sua única chance, conclui. E grita:

 - Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E todas 
as tentativas de dissuadi-lo da ação são rechaçadas com gritos 
insistentes e ainda mais altos. Jesus então para.

 - Que queres que te faça? – indaga-lhe o Mestre.
 - Que eu possa enxergar – replica convicto o cego.
 E basta a um mendigo apenas passar a ver? E depois?
 Refletindo sobre o episódio, confesso que no começo 

achei muito pouco o que pede Bartimeu. Para um mendigo que 
só ganha esmolas por causa da cegueira, num primeiro momento 
é até pior voltar a enxergar, pois seu “ganha-pão” estaria preju-
dicado. Para onde vai e o que fará sem casa, profissão, família, 
documento? E sem poder contar com as moedinhas das esmo-
las?

 Um detalhe fantástico: quando percebe que o Mestre se 
coloca ao seu dispor, Bartimeu joga fora a capa. Decididamente. 
E ninguém mais pode enxergá-lo como mendigo. Com a capa, 
vai-se a identidade de miserável, cego, pobre, doente e injustiça-
do. Agora Bartimeu é um seguidor de Cristo.

 Ele ainda não tem qualquer bem material. Não tem casa 
nem trabalho. Não sabe se terá comida no dia seguinte. Mas, na 
sua alma, mendigar faz parte do passado. Agora ele pode ver. É 
isso que importa.

 Quantas pessoas querem melhorar de vida, mas não 
jogam fora a capa que as identifica como derrotadas. Conheço 
pessoas que desejam prosperidade financeira, mas se recusam a 
fazer uma faculdade, um curso técnico, ou mesmo a trabalhar 
em qualquer atividade. Outras pedem ao patrão que as demita 
falsamente apenas para receber o seguro-desemprego. Outras 
não querem trabalhar com carteira assinada para não perder be-
nefícios de programas governamentais. E não é raro encontrar 
pessoas que buscam um milagre de cura, mas primeiro querem 
aposentar-se por invalidez.

 Querem a bênção da prosperidade sem abandonar as 
moedas da mendicância, sem jogar fora a capa que as identifica 
como vítimas sofredoras.

 Tais pessoas têm a aprender com Bartimeu, que apenas 
pede o principal: voltar a enxergar. Poderia ter ponderado com 
o Mestre sobre o que vestiria, o que comeria e onde iria morar 
depois do milagre. Poderia ter-se queixado contando aos prantos 
seu passado cruel. Mas prefere lançar fora a capa da vitimização. 
Basta-lhe poder enxergar; o resto buscará depois.

Bartimeu

Vereadores de Três Passos 
cobram reparos na RST-472

O presidente da 
Câmara Municipal de 
Três Passos, vereador 
Ido Rhoden, juntamen-
te com os vereadores 
Flavio Habitzreiter e 
Edivan Baron protoco-
laram, hoje pela manhã, 
dia 07 de novembro, 
um dossiê no DAER em 
Porto Alegre.

A Câmara Munici-
pal de Três Passos tem 
como objetivo dentro 
de suas funções, traba-
lhar com temas relevan-
tes da sociedade.

Tendo em vista as 
inúmeras reivindicações dos 
munícipes quanto as más con-
dições de trafegabilidade do 
RST 472 no trecho que com-
preende entre a cidade de Três 

Passos até a ponte do Rio Tur-
vo, o dossiê solicita uma ope-
ração tapa-buracos, limpeza e 
poda do acostamento junto à 
rodovia, tendo em vista que o 

matagal impede a boa visibi-
lidade do motorista, inclusive 
das placas de trânsitos, e , por 
consequência , também pode 
causar acidentes de trânsitos.

Vereadores protocolo em Porto Alegre

Falta de material mantém paralisada a 
revitalização de trecho da ERS 155

Em 09 de outubro, a em-
presa retirou funcionários e 
máquinas das obras na ERS 
155 para atender uma deman-
da judicial em outra rodovia no 
Rio Grande do Sul. A recupe-
ração completa do trecho entre 

a principal entrada da cidade 
de Santo Augusto e a BR 468 
ficaria paralisada por dez dias. 
No entanto, o prazo estipulado 
já expirou há mais de duas se-
manas e os trabalhos ainda não 
foram reiniciados.

Em um e-mail encaminhado 
a reportagem da Rádio Que-
rência de Santo Augusto, a as-
sessoria de comunicação do 
Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (DAER) 
afirmou que as obras prosse-
guem interrompidas em virtude 
da falta de material asfáltico.

A recuperação completa do 
trecho de aproximadamente 13 
quilômetros da ERS 155 co-
meçou na primeira quinzena de 
agosto. Os serviços consistem 
em remendos localizados, re-
perfilagem, micro revestimento 
asfáltico e revitalização da sina-
lização horizontal. As obras in-
tegram o contrato de Conserva 
Rotineira da 5ª Superintendên-
cia Regional do DAER de Cruz 
Alta e custarão cerca de R$ 1,2 
milhão.

As obras eram para ficar paradas por apenas 10 dias

Serasa Ex-
perian colocou 
no ar, nesta 
semana, a ver-
são on-line do 
Feirão Lim-
pa Nome. Por 
meio da plataforma é possível 
renegociar dívidas em atraso e 
obter descontos de até 95% e 
prazos maiores de pagamento. 
A ferramenta fica no ar até 1° 
de dezembro.

Para participar é preciso 
entrar no site do feirão e fazer 
uma consulta no CPF para sa-
ber se há dívidas pendentes e 
quais são elas. O site vai pedir 
um cadastro do consumidor e, 
após esse procedimento, ele irá 

oferecer propostas para regula-
rizar os atrasos.

No ano passado, 1,5 milhão 
de negociações foram feitas. 
A maioria dos acordos, 30,5% 
deles, foi feita com bancos e 
financeiras. A lista segue com 
cartões de crédito de lojas 
(26,6%), empresas de telefonia 
e internet (19,4%), recuperado-
ras de crédito (16,6%), varejo 
(3,3%), pequenas e médias em-
presas (2,6%).

Serasa cria ferramenta on-line para 
renegociação de dívidas

D
ivulgação

D
ivulgação
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BANCO BOM
NÃO TIRA O SEU 
SONO. FAZ VOCÊ 
SONHAR.

CONTE COM O 
CRÉDITO 1 MINUTO BANRISUL.

VOCÊ TEM UM SONHO? 
A GENTE ACREDITA QUE ELE PODE VIRAR REALIDADE.

SAC: 0800.646.1515 
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907

Ouvidoria: 0800.644.2200 
Deficientes Auditivos e de Fala: 3215.1068

Saiba mais: www.banrisul.com.br/credito1minuto
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      /banrisul        @banrisulwww.banrisul.com.br

• Crédito pré-aprovado e disponível a qualquer tempo pelos caixas eletrônicos,  
Home Banking e Banrisul Digital.
• Contratação na hora da compra direto nas máquinas da Vero.
• Solução para imprevistos com agilidade.
• Contratação rápida e sem burocracia.
•	À	medida	que	as	parcelas	são	pagas,	o	crédito	fica	disponível	novamente.

Caso Bernardo: Júri é mantido em Três Passos
A 1ª Câmara Criminal de 

Porto Alegre decidiu, nesta 
quarta-feira (7), manter o júri 
dos réus acusados pela morte 
de Bernardo Boldrini em Três 
Passos. O pedido de transferên-
cia para a capital havia sido fei-
to pela juíza de direito Sucilene 
Engler Werle, titular da 1ª Vara 
Criminal da Comarca da cidade 
do Noroeste do Rio Grande do 
Sul. Cabe recurso. 

Entre as alegações, a juíza 
disse que considera a estrutu-
ra do Foro de Três Passos mo-
desta para receber um júri de 
grande proporção. Segundo 
ela, o Salão do Júri da cidade 
comporta 50 pessoas. Além dis-
so, afirmou entender a medida 
como necessária para garantir 
o interesse da ordem pública, a 
imparcialidade do júri e a segu-
rança pessoal dos acusados.

““Por certo, os fatos imputa-
dos aos réus foram os de maior 
repercussão na história da Co-
marca de Três Passos. Resta, 
portanto, evidente que as pesso-
as da comunidade, juízes natu-
rais dos crimes dolosos contra a 
vida, tenham, de alguma forma, 
ouvido conversas ou declinado 
manifestações sobre os fatos, 

como também o fizeram os ma-
gistrados, os membros do Mi-
nistério Público, os advogados 
e os profissionais do direito e os 
de diversas áreas do conheci-
mento”, considerou o relator do 
recurso, Desembargador Sylvio 
Baptista Neto, que também pre-
sidente a 1ª Câmara Criminal 
do TJRS. “Existem fatos que, 
quando da cobertura de impren-

sa, passam a ter repercussão ge-
ral, com caráter difuso. O cha-
mado ‘Caso Bernardo’, como 
o da ‘Boate Kiss’, o ‘Caso 
Nardoni’, o ‘Caso Bruno’ (...). 
Por certo que as mesmas infor-
mações que possuem a pessoas 
que vivem na Cidade de Três 
Passos, também, possuem as 
que residem na região, as de 
nosso Estado e de nosso País 

(...). Assim, o deslocamento do 
julgamento, ferindo o princípio 
do juiz natural, praticamente 
teria o mesmo efeito, pois se o 
julgamento fosse marcado para 
uma Comarca próxima ou na 
Capital, também haveria movi-
mento midiático, envolvimento 
social, manifestações e outros 
episódios como os destacados 
na representação”, considerou 

o relator, citando o parecer do 
MP.

O caso comoveu o país há 
quatro anos. Segundo a investi-
gação, Bernardo foi morto com 
uma superdosagem da medica-
ção midazolam, aplicada pela 
madrasta Graciele Ugulini. 
Evandro Wirganovicz e Edel-
vânia Wirganovicz, irmã de 
Evandro, ajudaram a enterrar o 
corpo da criança em Frederico 
Westphalen, a 80 km de Três 
Passos, onde a família vivia.

Leandro Boldrini, pai da 
criança, chegou a notificar a 
polícia falsamente sobre o de-
saparecimento do filho. O cor-
po foi encontrado 10 dias de-
pois da morte, envolto em um 
saco plástico, onde havia sido 
enterrado. O processo é exten-
so – são 39 volumes e 8.190 pá-
ginas. Mais de 50 testemunhas 
foram ouvidas no período.

Os jurados decidirão se os 
réus são culpados ou inocentes 
dos crimes de homicídio qua-
druplamente qualificado (Bol-
drini e Graciele), triplamente 
qualificado (Edelvânia) e dupla-
mente qualificado (Evandro), 
além de ocultação de cadáver. 
Boldrini também responde por 
falsidade ideológica.

Réus serão julgados em Três Passos em data ainda a ser marcada
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Crise obriga HSA a fechar UCI neonatal
UTI adulto está fechada a mais de 60 dias e sem previsão de retorno.

Há 60 dias a comunidade 
regional recebeu a notícia de 
que a UTI adulto do Hospital 
Santo Antônio estava suspen-
dendo as atividades em virtu-
de da falta de recursos. Nesta 
semana foi a vez da UCI Neo-
natal ir pelo mesmo caminho 
e também fechar as portas até 
que se encontre uma maneira 
de bancar o seu funcionamento.

Reunião ocorrida essa semana discutiu situação financeira da entidade. Falta de dinheiro está paralisando serviços

SITUAÇÃO 
DELICADA
A exemplo do que aconte-

ce na maioria dos hospitais fi-
lantrópicos e Santas Casas do 
estado do Rio Grande do Sul, 
o Hospital Santo Antônio tam-
bém passa por enormes difi-
culdades financeiras, muito em 
virtude de atrasos do governo 
estadual e da demora em orça-
mentar setores da entidade por 
parte do governo federal.

Acontece que o estado com-
prou diversos serviços do HSA 
tornando-o referência para di-
versos municípios, no entanto, 
o último pagamento aconteceu 
no mês de agosto e desde lá o 
estado não tem repassado valo-
res pro Santo Antônio. 

O salário do funcionalismo 
está atrasado. Segundo Mirna 
Braucks, presidente da entida-
de, ainda restam valores a se-
rem pagos dos salários de se-
tembro e a folha cheia do  mês 
de outubro, vencida no dia 05 
de novembro. Mais uma vez a 
gestora recorreu a um emprés-
timo da empresa da sua família 
para pagar os funcionários. A 
folha de pagamento hoje, con-
tando trabalhadores de todos os 
setores e equipe médica é de R$ 
2,5 milhões de reais mensais.

Por falar em dívida, junto aos 
bancos, atualmente, o Hospital 
Santo Antônio acumula uma dí-
vida de cerca de R$ 19 milhões. 
Apesar de estar conseguindo 
pagar as prestações em dia a 
entidade não tem mais margem 
para tomar novos empréstimos. 
Cerca de R$ 8 milhões são ava-
lizados pela família da presi-
dente Mirna Braucks. Os dados 
foram relatados por ela em reu-
nião no HSA.

Apesar da grave crise, al-
guns municípios que fazem uso 
dos serviços do complexo hos-
pitalar não estão repassando re-
cursos para a entidade.

Mirna Braucks trabalha vo-
luntariamente a frente da enti-
dade há 12 anos.

UTI E UCI FECHADAS
Fechada há dois meses a 

UTI adulto não tem prazo para 
reabrir.  O Governo Federal já 
fez o reconhecimento de cre-
denciamento da ala, mas ainda 
não liberou recursos. O custo 
de funcionamento da ala é de 
cerca de R$ 300 mil reais men-
sais.

A unidade ficou aberta desde 
o inicio deste ano com recursos 
do próprio hospital, sem uma 
orçamentação específica, mas 
segundo a direção chegou em 
um ponto que não havia outra 
alternativa a não ser suspender 
os trabalhos.

Mirna Braucks explica que 
o hospital está empenhado em 
manter os médicos intensivistas 
no seu quadro com a esperança 
que a unidade reabra em breve. 

Com um custo mensal de R$ 
150 mil a UCI Neonatal fechou 
as portas essa semana. Com 
equipamentos de última gera-
ção e um corpo clinico altamen-
te qualificado a ala em um ano 
de funcionamento atendeu 308 
crianças de 42 municípios da 
região.  A unidade tinha creden-
ciamento até agosto desse ano. 
O valor repassado não cobria o 
gasto total, mas era o suficiente 
para mante-la em atendimento. 
O corte desse recurso tornou 
inviável a manutenção do setor. 
Não há previsão de recursos.

Não havendo uma solução 
imediata, em que as unidade 
voltem a funcionar, a alusão 
racional leva a crer que demis-
sões podem acontecer nos dois 
setores.

“VIDAS SERÃO 
PERDIDAS”
Durante reunião ocorrida 

no Hospital Santo Antônio na 
última quarta-feira, diversos 
médicos usaram a palavra para 
lamentar a situação do hospital.

Os intensivistas, Drª Barbá-
ra e Drº Renato disseram que 
sem a UTI vidas serão perdidas. 
Eles reiteraram que a UTI do 
HSA está no nível dos hospitais 
de grandes metrópoles. Eles 
são naturais do Rio de Janeiro

A pediatra e neonatologista 
DRª Izabela afirmou que não há 
UCI num raio de 220 quilôme-
tros de Tenente Portela e isso 
pode representar a perda de vi-
das de recém nascidos. Ela se 
emocionou muito ao lamentar o 
fechamento da unidade. A mé-
dica veio de Minas Gerais para 
o HSA.

Drº Renato e Drª Natália vieram do Rio de Janeiro para trabalhar na UTI 
do Hospital Santo Antônio. Os profissionais lamentam a suspensão dos 

serviços da unidade

Por Jonas Martins

REUNIÃO PARA REFORÇAR 
FORÇA POLÍTICA

Em uma reunião acontecida 
na última quarta-feira no audi-
tório do HSA entre a direção da 
entidade, prefeitos, vereadores e 
secretários  e conselhos de saú-
de dos 12 municípios que usam 
a entidade como referência para 
a realização de partos, o HSA 
colocou os gestores municipais 
a par da grave situação da enti-
dade.

Mirna Braucks pediu apoio 
a esses políticos para que eles 
pressionem seus pares em Porto 
Alegre e Brasília para que libe-
rem recursos o quanto antes.

O filho da presidente do HSA, 
o empresário Anderson Braucks, 
fez uso da palavras e disse que 
está na hora das lideranças da 
região darem uma atenção maior 
para entidade, pois caso contrá-
rio as coisas vão apiorar ainda 

mais.  Ele foi responsável por 
diversos empréstimos para man-
ter o funcionamento.

No final da reunião os pre-
feitos presentes decidiram que 
realizarão reuniões entre eles 
para saber como agir e buscar a 
melhor forma de ajudar a entida-
de. Os prefeitos da Amuceleiro 
se reuniram em Tenente Portela 
e os prefeitos da Amzop em Se-
beri. Inicialmente será montada 
uma comitiva de políticos regio-
nais para viajar a Porto Alegre e 
Brasília para cobrar a liberação 
de recursos para manter em fun-
cionamento os serviços ofereci-
dos pela entidade.

Outra promessa dos gestores 
municipais é melhorar seus ser-
viços locais para diminuir o flu-
xo de pessoas na emergência do 
Santo Antônio.

Nas redes 
sociais:

Filho da presidente do 
Hospital Santo Antônio, 
o empresário Anderson 
Braucks teve um vídeo seu 
viralizado nas redes sociais da região na tarde desta quinta-feira, 
08 de novembro.

No vídeo de 9 minutos ele faz um apelo para a comunidade 
regional para que essa se una em torno do hospital que é uma refe-
rência em saúde para o interior do estado. Ele lembra também da 
importância econômica que a instituição tem, empregando mais 
de 500 funcionários e mais de 50 médicos.

O apelo de Anderson Braucks também é direcionado a prefei-
tos e gestores municipais, solicitando apoio e ajuda para a entida-
de, que segundo ele, se não for socorrida imediatamente corre o 
risco de regredir e até acabar.

Braucks ainda cita o governador Sartori e o governador eleito 
Eduardo Leite e o presidente eleito Jair Bolsonaro, solicitando 
desses, um olhar especial para o Hospital Santo Antônio.
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EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

GERAL
    Informativo
 Câmara Municipal de Verea-

dores de  Derrubadas

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

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão 
e votação a ATA Nº 036/2018, da Sessão Ordinária reali-
zada no dia 22 de outubro de 2018, às 19 horas, a qual foi 
aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias 
xerográficas da ATA Nº 037/2018, da Sessão Ordinária re-
alizada no dia 29 de outubro de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os 
seguintes Vereadores: Do Vereador Osmar Von Müller: I) 
Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitan-
do determinação ao setor competente da municipalidade, 
o imediato conserto/reforma da porta do banheiro existen-
te junto ao Cemitério Municipal da cidade de Derrubadas, 
a qual encontra-se danificada, permitindo assim o uso de 
quem necessita utilizá-lo. Este Requerimento foi aprovado 
por unanimidade, subscrito pelo Vereador Adelino Macha-
do Vasconcellos. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, 
solicitando determinação ao setor competente da muni-
cipalidade, o fornecimento de cópias das seguintes Leis 
Municipais, promulgadas e sancionadas, pelo Poder Exe-
cutivo Municipal de Derrubadas, no decorrer de 2018: 
Projeto de Lei nº 020/2018: que Estabelece normas para 
licenciamento de feiras eventuais ou itinerantes e dá ou-
tras providências; Projeto de Lei nº 031/2018: que Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a realizar concessão de uso 
de bens públicos e dá outras providências; Projeto de Lei 
nº 033/2018: que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
formalizar convênio de cooperação técnica com a Coo-
perativa Mista Yucumã – COOPERYUCUMÃ e dá outras 
providências. Este Requerimento foi aprovado por unani-
midade. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte maté-
ria para apreciação 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 providências. Este Projeto de Lei en-
contra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

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 Co-
missões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 041/2018: que Ratifica o Termo 
de Cooperação FPE nº 2916/2018, firmado entre o Esta-
do do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Município de 
Derrubadas – PROA Processo Administrativo nº 18/0500-
0004281-6. Este Projeto de Lei foi baixado para as Comis-
sões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 042/2018: que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a receber em doação bem imóvel e dá 
outras providências. Este Projeto de Lei foi baixado para 
as Comissões Permanentes.

Estão felizes da vida os avós 
Claudio e Claci  Carboni com a 
chegada da netinha Isabellle, irma 
da Sophia, filha do Alessandro e  
Lisandra , que atualmente vivem na 
capital gaúcha.

O casal Matias 
Castaman e Isab-
ela estão curtindo 
uns dias em Punta 

Cana.

Os amigos Tiago, Julierme e Bergonci, comemoraram 
aniversário no sábado dia 03, na casa do Julierme, e o 
cozinheiro foi o Tiago , que fez um Entrevero de Hotdog, 
que estava nota 10.

Neste dia 26 o fisioterapeuta Sandro 
Rheiheimer, comemorou seu niver em sua 

residência juntamente com familiares e 
com a visita surpresa  do amigo Luciano 

Bulignon, prefeito de Chapecó.

Dia 3 foi a vez de Mariza 
Balestrin apagar mais uma 
velinha,onde reuniu os filhos e o 
nosso netinho Caetano

A  Escola Cléia S. Dalberto, fez a abertura da Feira Interdis-
ciplinar  _ conhecimento saúde e tecnologia na  quarta dia 31, 
com apresentação do espetáculo da Companhia Luz e Sombra 
de Itapiranga, com direção da prof. Marli Schimitz Schoffen. 
No Centro Cultural, com apresentação dos  alunos, e de um 
grupo de dança de  Itapiranga , com a  presença dos profes-
sores e da  comunidade, onde foi muito elogiado o evento.



ROTA DO YUCUMÃ, 09 de Novembro 2018 11

.
CONTRATO Nº 148/2018
DATA: 01/10/2018
CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição de sementes de forrageiras de verão via FUNDERUR.
VALOR R$: 21.030,00

CONTRATO Nº 149/2018
DATA: 08/10/2018
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comemoração ao Dia das 

Crianças
VALOR R$: 6.192,00

CONTRATO Nº 150/2018
DATA: 08/10/2018
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA ME
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comemoração ao Dia das 

Crianças
VALOR R$: 241,92

CONTRATO Nº 151/2018
DATA: 08/10/2018
CONTRATADO: IRMÃOS LARA LTDA ME
CNPJ: 03.956.907/0001-17
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comemoração ao Dia das 

Crianças
VALOR R$: 1.680,00

CONTRATO Nº 152/2018
DATA: 31/10/2018
CONTRATADO: ECAANPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ: 05.371.297/0001-15
OBJETO: Aquisição de equipamentos da Consulta Popular 2017/2018 - SDR - 

FPE 1537-2018
VALOR R$: 55.280,00

CONTRATO Nº 153/2018
DATA: 31/10/2018
CONTRATADO: GERALDO COSSETIN & CIA LTDA ME
CNPJ: 90.355.561/0001-04
OBJETO: Aquisição de equipamentos da Consulta Popular 2017/2018 - SDR - 

FPE 1537-2018
VALOR R$: 16.420,00

CONTRATO Nº 154/2018
DATA: 31/10/2018
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de ilumina-

ção pública do Município
VALOR R$: 645,60

CONTRATO Nº 155/2018
DATA: 31/10/2018
CONTRATADO: HENRIQUE LUIS LERMEN ME
CNPJ: 24.913.475/0001-37
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de ilumina-

ção pública do Município
VALOR R$: 6.467,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS NO ANO DE 2018

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Pregão Presencial nº 35/2018. Objeto: Aquisição de Ambulância nova tipo A. 

Julgamento: 26/11/2018 às 09:00h. Local: Av. Nove de Maio, 1015. Informações 
fone: 55 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagau-
cha-rs.com.br. Em 09/11/2018, Celso José dal Cero, Prefeito Municipal

Extravio de Bloco
MARLOS ZIMMERMANN residente no município de MIRAGUAÍ-RS, comu-

nica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor 
Rural (187 093161 a 187 093170) com inscrição estadual sob o nº 205 1038125 
série 187 093161.

Boletos vencidos de todos os tipos 
poderão ser pagos em qualquer banco

Apartir do próximo sábado (10), os 
boletos vencidos poderão ser pagos em 
qualquer banco ou correspondente e não 
apenas na instituição financeira em que 
foram emitidos. Isso será possível com 
a conclusão da implementação da Nova 
Plataforma de Cobrança (NPC), sistema 
desenvolvido pela Federação Brasileira 
de Bancos (FEBRABAN) em parceria 
com os bancos. Na última fase do pro-
cesso, passa a ser obrigatório o cadas-
tramento de títulos referentes a faturas 
de cartão de crédito e doações no novo 
sistema.

Segundo a FEBRABAN, além da 
praticidade, a implementação da NPC 
torna o processo de pagamento via bo-
leto mais seguro, sem risco de fraudes. 
Outra mudança diz respeito ao compro-
vante de pagamento, que será mais com-
pleto, apresentando todos os detalhes do 
boleto, (juros, multa, desconto, etc) e as 

informações do beneficiário e pagador.
O projeto da Nova Plataforma de 

Cobrança começou há quatro anos. 
Desde 2016 vem incorporando na sua 
base de dados os boletos de pagamen-
tos já dentro das normas exigidas pelo 
Banco Central, ou seja, com informa-
ções do CPF ou CNPJ do emissor, data 
de vencimento e valor, além do nome e 
número do CPF ou CNPJ do pagador. A 
FEBRABAN diz que essas informações 
são importantes para checar a veracida-
de dos documentos na hora de se fazer o 
pagamento.

Caso os dados do boleto a ser pago 
não coincidam com aqueles registrados 
na base da NPC, o documento é recu-
sado, pois o boleto pode ser falso. Para 
fazer a migração do modelo antigo de 
processamento para o atual, os bancos 
optaram por incluir os boletos no novo 
sistema por etapas, de acordo com o va-
lor a ser pago.
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Sicredi é destaque na pesquisa MEPT pelo 8º ano consecutivo

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa com mais de 
3,9 milhões de associados e 
atuação em 22 estados e Dis-
trito Federal, figura pelo oita-
vo ano consecutivo na lista das 
‘150 Melhores Empresas para 
Trabalhar’ (MEPT) no Brasil. 
Divulgado durante a solenidade 
de premiação, ocorrida na noite 
da última terça-feira (06), em 
São Paulo, o guia anual é ela-
borado em parceria pela revista 
Você S/A, Editora Abril e Fun-
dação Instituto Administração 
(FIA), trazendo a mais abran-
gente, crítica e rigorosa pesqui-
sa sobre clima organizacional 
do país.

Repetindo o feito do ano 
passado, o Sicredi obteve o 
primeiro lugar na categoria Co-
operativas Financeiras, eviden-
ciando a instituição financeira 
cooperativa como referência 
neste segmento, bem como o 
envolvimento dos, atualmente, 
mais de 25 mil colaboradores 
que nela atuam, valorizando e 
impulsionando o crescimento 
contínuo do cooperativismo de 

crédito no Brasil.
Nos índices do ranking, o 

Sicredi aumentou suas pontua-
ções em relação a praticamente 
todos os dados da edição passa-
da. No Índice de Felicidade no 
Trabalho (IFT), por exemplo, a 
instituição financeira coopera-
tiva alcançou 82,1 pontos, ante 
81,9 na classificação de 2017.

Já a nota do colaborador, 
que aponta o Índice de Quali-
dade no Ambiente do Trabalho 

(IQAT), foi de 92,3 pontos, con-
tra 91,4 no ano anterior. Dentro 
deste índice, vale destacar os 
quesitos de Employer Bran-
ding, em que o Sicredi atingiu 
98,4 pontos (foram 97,4 no ano 
passado), e de Sustentabilidade 
e Diversidade, com 97,5 pontos 
em 2018, ante 96,7 do ano pas-
sado.

No Índice de Qualidade na 
Gestão de Pessoas (IQGP), o 
Sicredi obteve 63,1 pontos - em 

2017, foi de 59,8. Nesse índice, 
em 2018, o destaque foi o que-
sito Processos e Organização, 
com 92,3 pontos.

De acordo com o anuário 
da revista Você S/A, os pontos 
positivos do Sicredi em desta-
que apresentados pelos colabo-
radores entrevistados pelo guia 
foram os agentes de clima, que 
organizam os eventos interno e 
promovem a proximidade entre 
eles, assim como o esforço da 

instituição financeira coopera-
tiva em desburocratizar e criar 
sistemas de melhorias internos.

A pesquisa ‘As 150 Melho-
res Empresas para Trabalhar’ 
surgiu em 1997 com a missão 
de valorizar as empresas priva-
das, instituições públicas, orga-
nizações sem fins lucrativos e 
cooperativas, entre outras, que 
cuidam melhor de seus colabo-
radores. O resultado do anuário 
está disponível no site da Edito-
ra Abril e na edição da Você S/A 
de novembro, com informações 
complementares sobre as elei-
tas e detalhes do levantamento.

O Sicredi é uma instituição 
financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua.

O modelo de gestão valoriza 
a participação dos 3,9 milhões 
de associados, os quais exer-
cem um papel de dono do ne-
gócio. Com presença nacional, 
o Sicredi está em 22 estados e 
no Distrito Federal, com mais 
de 1.600 agências, e oferece 
mais de 300 produtos e serviços 
financeiros.

Solenidade de premiação ocorreu em São Paulo

Ascom/Sicredi
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

    Em português “fazenda”, em espanhol “hacienda”, ex-
pressões empregadas no extremo Sul do continente para de-
signar terras destinadas a criação de gado. Este termo é “es-
tância”.

    Durante a colonização luso-brasileira do Rio Grande 
do Sul ocorreu com uma defasagem de quase dois séculos do 
restante da costa brasileira. Tendo como atrativo a exploração 
econômica da pecuária, o território foi ocupado devido a ne-
cessidade de abastecimento da região das Minas, descobertas 
no final do século XVII, abastecimento que incluía além dos 
alimentos, o próprio meio de transporte necessário na época.

    Criatórios extensos denominados estâncias surgiram a 
partir da existência de pastagens qualificadas, povoadas pelo 
gado xucro que sobrou do empreendimento jesuítico.

     Foi o padre jesuíta Cristóbal de Mendonza que em 1634 
criou a estância gaúcha, e preocupado com a fome que assola-
va os povos, trouxe da Argentina mil cabeças de gado vacuns, 
distribuindo em estâncias para o abastecimento dos povos. Al-
guns ficavam distantes das Missões, como a de Santa Tecla, 
hoje município de Bagé. Para cuidar das estâncias, os jesuítas 
treinaram a cavalo índios “vaqueiros” que logo iriam se somar 
aquele denso caldo humano do qual vai brotar o Gaúcho.

    As primeiras estâncias tinham como limites naturais 
(rios, montes, matos) mas cada um sabia o que era seu e até 
uma ninhada de tatus assinalados era respeitada pelos vizi-
nhos. Muitas vezes os jesuítas mandavam os índios escavar 
extensos valos para delimitar áreas de campo, como os que 
existem ainda hoje na estância Guabijutujá, em Tupanciretã. 
Depois com os escravos, vieram as cercas de pedra existentes 
ainda hoje, que os serranos chamam de “taipa”. Na metade 
do século XIX aparece a cerca de arame, fazendo divisa de 
potreiros, invernadas e postos.

   A estância gaúcha tradicional se compõe das casas, onde 
mora o proprietário com sua família, em cujos cômodos gen-
te estranha não põe os pés, a não ser a criadagem de dentro 
da casa. O galpão, ou galpões, é exclusivamente da peonada, 
onde cada um em seu catre (pequeno leito de lona, dobradiço) 
tarimba (estrados de madeira com a cabeceira mais alta) ou 
cama (hoje em dia beliche), e onde sempre arde um fogo de 
chão para a roda do mate ou algum churrasquito meio galope-
ado, quem sabe até de charque. O galpão é um reduto masculi-
no. Mulheres que nasceram e se criaram nas Casas da estância 
morrem de velhas sem conhecer o interior do galpão.

    O capataz da estância vive com sua família, a meio termo 
entre as Casas da estância e os galpões. As mangueiras, que 
podem ser de pedras, de arame, de tábua ou de varejão (tron-
cos) e que incluem a mangueira grande, o curro, o tronco e os 
bretes, são os currais para encerrar o gado em determinados 
trabalhos.

     Longe das Casas, os postos que só existem nas estâncias 
grandes, cuidados por um Posteiro, que mora num rancho com 
sua família. Junto aos matos, rios, vivem alguns agregados, 
gente amiga do proprietário que obteve licença para erguer um 
rancho nos campos deste e tem alguma vaquinha de leite, uma 
horta, galinhas e porcos.

     Horta e lavoura não são comuns em estâncias. O gaúcho 
sempre foi um comedor de carne, planta quando muito, algu-
ma batata-doce, milho, abóbora e melancia.

    O pessoal da estância é o Patrão (e sua família), a gente 
das Casas (criadagem, inclusive a cozinheira), o Capataz e sua 
família, a peonada, posteiros e agregados. De primeiro havia 
também o Maiodormo (administrador) e o Sota-Capataz (logo 
abaixo do capataz na hierarquia campeira.

    Deferida a peonada, são eles: carreteiro, domador, alam-
brador, tropeiro, peão caseiro ou peão patieiro, poceiro, chaca-
reiro, guasqueiro ou trançador...

                           Até a próxima.

Estâncias ou Fazen-
das?

Região Celeiro: Umidade no solo 
atrasa o plantio de soja

Conforme o Informativo 
Conjuntural da Emater-Ascar, 
divulgado nesta quinta-feira 
(08), nas regiões Celeiro, Alto 
Jacuí e Noroeste Colonial, o 
plantio de soja está sendo pre-
judicado pela alta umidade no 
solo. Uma estimativa aponta 

que já foram semeados 19% da 
área prevista para o Rio Grande 
do Sul, que é de 5,89 milhões 
de hectares.

A Emater-Ascar afirmou que 
nas demais regiões, as lavouras 
apresentam bom stand de plan-
tas e outros aspectos favoreci-
dos pelas condições climáticas. 

A maioria das áreas já implanta-
das é conduzida com alto nível 
tecnológico e com bom manejo 
dos insumos agrícolas.

Para os extensionistas da 
instituição, se o clima for favo-
rável, a próxima safra de soja 
no Rio Grande do Sul poderá 
ser de alta produtividade.
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Estado deverá ter cerca de 5,8 milhões de hectares plantados com soja

Os produtores devem colher 
entre 233,7 e 238,3 milhões de 
toneladas na safra 2018/19. Já a 
área de cultivo pode variar entre 
61,9 e 63,1 milhões de hectares. 
É o que aponta o 2º Levanta-
mento de Grãos da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(CONAB), divulgado nesta 
quinta-feira (08). Conforme 
o documento, neste cenário, a 
produção tende a ser de 2,5% 
a 4,5% superior a registrada no 
período passado.

Soja e milho continuam sen-
do os destaques entre os produ-

tos. As condições climáticas es-
tão favoráveis, até o momento, 
especialmente para a soja. Para 
se ter uma ideia, mais de 80% 
da oleaginosa já foi plantada 
em Mato Grosso. Compara-
do ao mesmo período na safra 
passada, este índice estava em 
40,5%. Diante desse cenário 
positivo, a área deve ficar entre 
35,4 e 36,1 mil hectares, o que 
pode gerar uma produção va-
riando entre 116,7 e 119,3 mi-
lhões de toneladas.

O milho deve registrar uma 
colheita entre 90 e 91 milhões 
de toneladas, ocupando uma 

área que pode ser de 16,7 che-
gando até a 16,8 mil hectares. A 
primeira safra do grão também 
encontra um clima adequado. 
A área plantada em Minas Ge-
rais, na época do levantamento, 
chegava a cerca de 45% da área 
total prevista e no Rio Grande 
do Sul a 70,4%.

Já as culturas de inverno ain-
da estão em colheita. Destaque 
para o trigo, que tende a apre-
sentar um melhor desempenho 
na safra deste ano, mesmo com 
as adversidades climáticas re-
gistradas nas principais regiões 
produtoras.

CONAB atualiza estimativa de 
produção para a safra 2018/19

Produtores devem colher entre 233,7 e 238,3 milhões de toneladas na safra 2018/19
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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!

Portaria do governo federal viabilizará o 
funcionamento da UPA de Três Passos

O ministério da Saúde pu-
blicou nesta quarta-feira (07), 
a Portaria nº 3.583/2018 que 
viabiliza o funcionamento das 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) que ainda per-
manecem fechadas.

Um levantamento da FA-
MURS aponta que o Rio Gran-
de do Sul tem 13 UPAs em 
construção e outras seis já con-
cluídas, mas sem atender a po-
pulação em virtude da falta de 
recursos.

Publicada no Diário Ofi-
cial da União (DOU), a medi-
da regulamenta o Decreto nº 
9.380/2018 que havia autoriza-
do os municípios a utilizar as 
estruturas das UPAs para outras 
modalidades de atendimento, 
como centro de especialidades 
ou Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). A flexibilização pos-
sibilita que a gestão da nova 
estrutura seja menos onerosa, 
tendo em vista o alto custo da 
manutenção de uma Unidade 

de Pronto Atendimento, cujas 
regras preveem 24 horas de 
funcionamento e número míni-
mo de profissionais.

A Portaria é resultado de 
uma reivindicação da FAMURS 
e acolhida pelo governo federal 
após pressão dos prefeitos gaú-
chos. O superintendente técnico 
da entidade, Gustavo de Souza, 
avalia o resultado do trabalho 
desenvolvido em conjunto com 
a Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM). – Após 
um longo processo, o governo 
federal atendeu a demanda dos 
municípios pela alteração da lei 
que permitirá o uso das estru-
turas ociosas em benefício da 
saúde pública – ressaltou Gus-
tavo de Souza.

As 29 UPAs que já foram 
inauguradas no estado continu-
arão atendendo normalmente, 
sem a possibilidade de mudan-
ça. De acordo com a Portaria 

do ministério da Saúde, a rea-
dequação não se aplica as uni-
dades em fase de projeto e não 
iniciadas.

Os prefeitos que tiverem o 
interesse em migrar a finalidade 
da UPA deverão enviar um pro-
jeto para o ministério da Saúde 
até o dia 31 de março de 2019, 
solicitando a alteração ou ade-
quação da unidade consideran-
do a realidade local. O municí-
pio que não tem o interesse em 

utilizar a estrutura para suprir 
as demandas da área de saúde 
deverá devolver os recursos ao 
governo federal.

Idealizadas em 2009 para 
desafogar os hospitais, as Uni-
dades de Pronto Atendimento 
se tornaram uma enorme pre-
ocupação para os gestores mu-
nicipais. O alto custo de ma-
nutenção, a demora e o atraso 
de contrapartidas dos governos 
federal e estadual, a obrigato-
riedade de funcionar 24 horas 
por dia e a concorrência com 
hospitais, já que as UPAs têm 
que atender um número míni-
mo de pacientes por mês para 
receber os recursos da união, 
são os motivos que emperram 
o funcionamento de algumas 
estruturas.

No ano passado, o ministé-
rio da Saúde possibilitou que 
as unidades possam funcionar 
com uma equipe mais enxuta, a 
fim de tentar colocar em opera-
ção as UPAs que ainda não es-
tão atendendo.

Unidade de Pronto Atendimento de Três Passos segue fechada

A
rquivoi Jornal Província
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Novembro azul incentiva cuidados 
com a saúde do homem

Durante os meses de outu-
bro e novembro duas campa-
nhas de prevenção ao câncer 
são estimuladas pelo Ministé-
rio da Saúde. No período atual, 
efetivado anualmente, órgãos 
governamentais, entidades se 
mobilizam para o combate e 
prevenção do câncer de prósta-
ta através de ações educativas, 
voltadas a comunidade mascu-
lina na tentativa de desmitificar 
e estimular os cuidados a saúde 
do homem.

Em Tenente Portela, a Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento desenvolve ativi-
dades como palestras, atendi-
mentos diferenciados, para ins-
tigar esse seleto grupo a buscar 
as unidades básicas de saúde 
municipais para realizar uma 
periodicamente uma triagem, 
onde será analisado os pacien-
tes, bem como serão passadas 
orientações preventivas contra 
diversos canceres, como o de 
próstata. 

A precocidade no diagnós-
tico auxilia na eficácia dos tra-

tamentos. No caso de câncer 
de próstata, um dos focos da 
campanha, dois exames oficial-
mente são preconizados pela 
Associação Brasileira de Uro-
logia, sendo o exame Antígeno 
Prostático Específico (PSA) e 
de Toque Retal,  aumentando 
para quase 80% o percentual de 
sucesso nos processos de elimi-
nação deste câncer. 

Uma atuação que chamou 

a atenção no comércio local 
foi os laços azuis e rosas, ade-
sivos representantes das cam-
panhas, colados nas fachadas 
de diversos estabelecimentos. 
A iniciativa, promovida pela 
Liga de Combate ao Câncer foi 
efetivada por quase dois meses. 
As membros da Liga estiveram 
conversando com os comer-
ciantes como forma de destacar 
a importância das campanhas. 

Além disso, explicações fo-
ram passadas durante progra-
mas de rádio. Segundo a pre-
sidente da Liga, Nice Ternes, o 
grupo esteve mobilizado para 
os dois seguimentos como for-
ma de incentivar cada vez mais 
a conscientização. Nos próxi-
mos dias deverá ocorrer tam-
bém a tradicional caminhada 
pelas ruas portelense. 

A campanha internacional 

Novembro Azul enfatizada por 
postos de saúde, hospitais e de-
mais entidades durante o mês 
de novembro é dirigida para 
conscientização da sociedade 
e, em especial, aos homens, a 
prevenção e no diagnóstico do 
câncer de próstata além de tra-
tar de outros assuntos referen-
tes a saúde masculina. Câncer 
é o nome dado a um conjunto 
de mais de 100 doenças que 
tem em comum o crescimento 
desordenador (maligno) de cé-
lulas que invadem os tecidos 
e órgãos, podendo espalhar-se 
(metástase) para outras partes 
do corpo. 

De acordo com dados do 
Inca (Instituto Nacional de 
Câncer), o câncer de próstata é 
o segundo tipo de câncer mais 
comum entre os homens brasi-
leiros. Até o final do ano, a es-
timativa é que mais de 68 mil 
casos da doença sejam diag-
nosticados no Brasil. Apenas 
no Paraná, dados preliminares 
mostram 990 mortes causadas 
por câncer de próstata em 2018.

Moinho da Cotricampo completa 30 anos
No dia 01 de Novembro, o 

Conselho Deliberativo da Co-
operativa visitou as instalações 
do Moinho Cotricampo em 
Campo Novo RS.

A visita foi conduzida pelo 
Presidente Gelson Bridi, pelo 
Diretor Secretário Ricardo 
Chassot e recepcionada pela 
equipe de gestores e demais 
funcionários da indústria.

A ação faz parte das ativi-
dades de comemorações dos 30 
anos do Moinho comemorados 
no próximo dia 10 de novem-
bro.

O tour começou pelo escri-
tório onde são realizadas as co-
mercializações e atendimento, 
seguindo pelo laboratório onde 
foram feitas algumas análises,

os setores de embalagem e 
expedição, bem como a parte 
industrial (moagem).

 Segundo o presidente Gel-
son Bridi, a iniciativa da visita 
surgiu para que fosse apresen-
tado ao produtor e associado 
da cooperativa um pouco da 
história do moinho e também 
para que os mesmos pudessem 
conhecer como funciona as eta-
pas da fabricação da farinha de 
trigo, desde o processamento 
do grão até o empacotamento. 

De três décadas para cá mui-

to se evoluiu. Nos últimos anos 
houve uma remodelação nas 
linhas de produção, com aqui-
sição de equipamentos top de 
linha e melhoria de processos. 
Tudo isso com o objetivo de 
continuar produzindo farinha 
de trigo com qualidade e for-
talecer ainda mais o relaciona-
mento com nossos associados 
e clientes, destaca o presidente.

O Moinho: dispõe de mais 
de 2300 metros quadrados para 
os setores de produção, emba-

lamento, estoque, expedição, 
escritório e laboratório de aná-
lises químicas, físicas e reológi-
cas. A nova estrutura dispõe de 
capacidade de produção de fari-
nha de 220 toneladas/dia. Tem 
uma capacidade instalada em 9 
silos de armazenagem de grão 
para 355 mil sacas de trigo e ca-
pacidade de estocagem de 440 
toneladas de farinha de trigo.

A produção do Moinho Co-
tricampo é comercializada em 
diversos locais do país.

Coordenadores conheceram as instalações do Moinho

Olimpíadas da Terceira Idade 
vai reunir cerca de 600 idosos

A Secretaria municipal de 
Assistência Social  de Tenen-
te Portela, promove no dia 10 
de novembro a 2º edição das 
Olimpíadas dos Idosos de Te-
nente Portela. 

Este ano, o evento ocorrerá 
nas dependências da Afucotri, 
na ERS 330 km 3. A abertu-
ra oficial está programa para 
08:00 horas das manhã, com 
apresentação dos grupos e o 
pronunciamento de autoridades 
e organizadores. Durante o dia 
os atletas da melhor idade dis-
putaram 7 diferentes modalida-
des de jogos, ao meio dia almo-

ço, com entrega da premiação, 
com mimos oferecidos pelo 
comércio local e medalhas de 
participação aos competidores. 

Na parte da tarde, a diversão 
estará garantida com musica ao 
vivo para todos. 

O evento tem o apoio da Ad-
ministração Municipal e a par-
ceria da Secretaria Educação e 
Saúde e Saneamento, onde es-
tará disponibilizando profissio-
nais no atendimento a saúde. 

Para maiores informações 
entrar em contato com a Secre-
taria de Assistência Social pelo 
Telefone 3551-2011 ou celular 
Secretária Luísa : 996003101
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Vista Gaúcha realiza  terceira edição 
de passeio ciclístico

Gestores municipais se reúnem em 
Brasília dias 19 e 20

Redentora realiza curso de confecção 
de Guirlandas de Natal

Vereadores de Três protocolam pedido 
de providência para 472

Umidade do solo atrasa plantio do 
Soja na Região Celeiro

Portaria poderá colocar UPA de 
Três Passos em funcionamento

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

3º Encontro Portelense de Canoagem 
de Aventura ocorre neste sábado

Acontece em Tenente Portela, neste sábado, dia 10 de novembro, a terceira edição do Encontro 
Portelense de Canoagem. A exemplo da segunda edição o trajeto será feito nas águas do Rio Turvo, 
saindo da Ponte da Água Fria, interior de Miraguaí, até a ponte de Barra da Fortuna, no interior de 
Tenente Portela, percorrendo uma distância de 22 quilômetros. 

Serão cerca de 100 remadores que estarão presentes no evento, um número considerado pelos or-
ganizadores muito satisfatório, já que cidade muito maiores que Tenente POrtela tem dificuldades para 
alcançar tanta gente.  O credenciamento dos participantes acontece as 7 horas da manhã no Parque 
Água de Moconá. Mais uma vez o evento terá a participação do grupo Guapos do Remo de Ijuí.
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