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Bandeira Laranja (RISCO MÉDIO)
Ainda dentro do esquema das bandeiras usados como protocolo pelo Governo do Estado, a região voltou a operar nesta semana em 

bandeira laranja, que representa o risco médio. Se confirmada mais uma semana com a bandeira laranja região poderá voltar a ter aulas 
presenciais na próxima semana. Mesmo com a possibilidade a decisão é dos prefeitos.

Conexão
TOTAL

Ouça na Província

08 horas
Sábado

Esequiel
Pazinato

Apresentação

Assine
(55) 3551-1877

e receba na 
sua casa.

Ensino médio tem as menores 
notas no Ideb da região

Unijuí segue com 
pesquisa sobre 

Covid-19 em 
Coronel Bicaco

Governo anuncia 
recursos para 

recuperar rodovias 
na Região Celeiro

Divulgação Diones Becker

Divulgação
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Falando de Política
Por Percival Puggina

N
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2 Editorial

O leitor me escreveu sem saber o que mais fazer. Ele tentara 
inutilmente entrar em contato com congressistas de São Paulo, 
onde é eleitor, e não obteve resposta às perguntas e conclamações 
que lhes fazia. E agora?

Escrevi ao moço que ele deveria denunciar publicamente o 
silêncio desses congressistas. Ao fazê-lo, cabia-lhe qualificar tal 
conduta como de fato é: covarde, autoritária, desrespeitosa. Que 
ele deveria expor tudo que ela revela sobre quem se esconde e 
se omite em dar satisfações a seus eleitores ou aos cidadãos de 
seu estado. Disse-lhe que tais tipos só vivem e sobrevivem no 
subterrâneo da política, desde que seus movimentos e suas ações 
não sejam conhecidos e trazidos à luz. Mostrei-lhe a importância 
de abordar esse assunto nas redes sociais e mediante mensagens 
aos meios locais de comunicação. Aqui, dou continuidade àquela 
carta.

Ela me trouxe a uma passagem do livro Democracia Totali-
tária. À página 96, o querido, sábio e saudoso amigo, professor 
Giusti Tavares, doutor em Ciência Política, escreveu: “Partidos e 
homens públicos têm a responsabilidade de publicar não só suas 
concepções e estratégias políticas, mas as revisões e mudanças 
que quanto àquelas tenham feito”.

Em Porto Alegre, onde escrevo, a candidata do PCdoB à pre-
feitura, em aliança que tem o PT como vice, simplesmente faz 
tábula rasa, dos símbolos e cores partidárias. Com a proximidade 
do período eleitoral, o vermelho vira violeta. A foice e o martelo 
perdem protagonismo. Sem explicitar até que ponto isso repre-
senta uma ruptura com o dogmatismo inerente aos partidos co-
munistas, a candidata afronta uma regra de transparência e exem-
plifica o inverso da situação preconizada pelo professor Giusti 
Tavares.

Em qualquer campanha eleitoral, o eleitor deveria escanear 
(se possível fosse) o cérebro dos candidatos. Deveria prestar mui-
to mais atenção a eles como pessoas, ao que eles pensam, e muito 
menos às eternas “propostas”, que podem ser buscadas num ma-
nual ou num catálogo e valem muito menos do que parecem nos 
comerciais de rádio e TV.

Refiro-me, é óbvio, à sua visão de mundo, de pessoa huma-
na, de sociedade, de Estado, de democracia, de história. Na vida 
pública, adquirem especial relevo valores e princípios, ou seja, o 
compromisso com o bem e as normas que subordinam seu com-
portamento.

A decepção do eleitor é muito mais frequente com os caramu-
jos que se escondem e com os que adotam o mimetismo dos ani-
mais, tomando as cores do ambiente onde se camuflam para cap-
turar presas, digo, eleitores. Mas isto é assunto para outro artigo.

CARTA A UM JOVEM 
LEITOR

Desde o início da pandemia, em março, as instituições públicas e privadas brasileiras foram afetadas 
pelas medidas preventivas estipuladas por prefeitos e governadores, que determinaram o distanciamen-
to social e o fechamento e cancelamento das aulas presenciais para conter a disseminação do corona-
vírus. Esta pandemia demonstra a desigualdade existente entre os sistemas básicos de ensino público e 
privado com efeitos no calendário acadêmico e na qualidade de ensino.

Nas escolas particulares houve uma resposta rápida com a utilização de recursos digitais combinan-
do vídeos gravados e ao vivo, tarefas integrativas e tutores, com os privilégios inerentes à classe e à 
circunstância. Além disso uma rápida organização, planejamento e formação dos professores e alunos 
foi identificada. Fica evidente que a questão econômica com o pagamento das mensalidades por parte 
dos pais, e a necessidade de manutenção destas instituições provocou uma maior organização e influen-
ciou para esta rápida resposta.

Por outro lado, nas escolas públicas o ensino presencial normalmente já enfrentava dificuldades pela 
falta de recursos tecnológicos, e neste momento de pandemia, em muitos municípios foi disponibiliza-
do material didático para que os responsáveis fossem buscar nas escolas e assim os alunos pudessem 
continuar a estudar. Em outros casos, foi disponibilizado o envio de material digital, de orientações ge-
néricas e acompanhamento do livro didático com comunicação por redes sociais e plataformas estadu-
ais. Estas atividades remotas no ensino público tiveram por objetivo estimular intelectualmente o aluno 
durante o isolamento, sendo esta adesão em muitos casos, facultativa. Entretanto, muitos estudantes 
vivem em situação de vulnerabilidade com dificuldade no acesso à internet e estrutura tecnológica para 
o ensino remoto, dificultando a continuidade e o estímulo intelectual.

Os pais ou responsáveis, muitas vezes não capacitados, passaram a ser os tutores em casa no auxílio 
destes alunos que não tem outra alternativa sem professores para ensiná-los. As autoridades compe-
tentes reforçam a necessidade do distanciamento social, naturalmente, mas ao mesmo tempo não têm 
uma proposta de política pública que resguarde o direito e acesso ao sistema educacional às classes 
menos favorecidas. A constância à educação depende deste estudante ter acesso às tecnologias digitais 
cujo acesso é essencial para o exercício da cidadania conforme disposto no art. 7º da Lei 12.965/2014.

A pandemia pegou o mundo todo de surpresa, mas em outros países o olhar para sistema educacio-
nal é totalmente diferente. As instituições apresentaram mecanismos de respostas, as escolas privadas 
apresentaram um sistema mais eficiente e rápido em decorrência das necessidades de sobrevivência e 
potencial de organização. A crise está aí e seria uma oportunidade de transformar a educação com o 
aproveitamento do aprendizado além da sala de aula, com novas formas de ensino. Cabe aos órgãos 
públicos a adequação e organização frente a esta nova realidade e tudo que ela representa.

Diferença no enfrentamento da pandemia: 
básico público e privado

Luciane Prestes

Luciane Prestes é professora especialista da Área de Educação, da Escola 
Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter

A campanha mais digital da história
A região, historicamente decidiu as eleições no acertos políticos 

e nas campanhas de corpo a corpo. Claro que com o aumento do nú-
mero de rádio, esse também passou a ser um canal importante nas 
eleições, mas não é raro você ver candidatos com grandes votações 
que não gravaram no rádio e nem participaram de eventos públicos.

Por sermos uma região de poucos eleitores, onde supostamente 
todo mundo conhece todo mundo, o corpo a corpo ainda era a maior 
arma para se conquistar votos. Esse cenário vem mudando e 2020 

deverá ser a consolidação da campanha online.
Com a pandemia não são raras as pessoas que não se sentirão a vontade para receber candidatos nas 

suas casas, além do que, o candidato que exagerar nesse quesito poderá ter um efeito contrário. Com 
o tempo reduzido no rádio, principalmente para as candidaturas a vereadores, será pela internet que 
muitos nomes poderão receber o destaque que procuram.

Apesar de ser um território difícil de fiscalizar a controlar, a Justiça Eleitoral, tem prometido agir 
com vigor contra os excessos, que certamente irão acontecer nessas propagandas. Vide os anos 90, 
quando iniciou a propaganda no rádio, alguns confrontos eleitorais se tornaram verdadeiras baixarias.

A grande diferença é que na internet a resposta do eleitor é direta, assim, o próprio eleitor poderá 
ser o moderador do conteúdo de propaganda que vai receber nesses próximos 45 dias. A verdade é que 
ao verificar as últimas duas eleições, 2016 e 2018, ficou claro que o eleitor está muito mais preparado 
para receber o debate político do que o candidato para apresentá-lo.

A eleição mais digital da história começa no domingo dia 27 de setembro.
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HumorNotas falsas estão circulando 
pelo comércio portelense

Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela está emitindo um alerta ao 
comércio e consumidores locais, devido a circulação de notas falsas.

Alguns estabelecimentos receberam ao longo desta semana, notas de R$ 20, mui-
to parecidas com as originais.

Ainda não há informações de quantos estabelecimentos receberam tais cédulas 
sem valor.

Quem, por sua vez, receber uma nota falsa deve comunicar imediatamente a po-
lícia.

88,8% já se recuperaram
De acordo com o boletim epidemio-

lógico publicado na última quarta-feira 
(23/09), dos 360 residentes em Tenen-
te Portela que se contaminaram com o 
coronavírus (Covid-19), 320 (88,8%) já 
estão recuperados. No momento, há 37 
(10,2%) casos ativos da doença.

No Boletim da quinta-feira, mais 
doze pessoas estão curadas da Covid-19, 
em Tenente Portela. A informação cons-
ta no boletim epidemiológico divulgado 
às 10h desta quinta-feira, 24, pela Secre-
taria Municipal de Saúde e Saneamento.

De acordo com o documento publica-
do ontem, 23, o número de casos ativos 
era 37, agora, são 25 portelenses ainda 
doentes. Dos 1982 testes já realizados 
pela SMSS, 361 tiveram o laudo positi-
vo para o novo coronavírus.

Ganhadores

O sorteio de setembro do programa 
Nota Fiscal Gaúcha (NFG) aconteceu na 
quinta-feira (24/09). O prêmio principal 
de R$ 30 mil saiu para um morador de 
Pelotas. Também houve cinco premia-
ções de R$ 1 mil e outros 150 sorteados 
que receberão R$ 500,00 cada. Na edi-
ção deste mês, 15,5 milhões de bilhetes 
estavam na disputa e o total distribuído 
em prêmios alcança R$ 110 mil.

O sorteio de setembro contemplou 
quatro contribuintes da Região Celeiro:

- Neiva Terezinha Xavier Alievi (Co-
ronel Bicaco); - Bruna Francieli Queiroz 
Scheid (Crissiumal); - Valdemar Silva 
de Amorim (Derrubadas); - Cleiton Jar-
del Carneiro (Santo Augusto).

Vida de casado
Altas horas da madrugada, o cara 

chega em casa, caindo de bêbado e, as-
sim que põe o pé para dentro da porta, 
a mulher lhe enfia o relógio no nariz e 
berra: - Olha ai... quatro e trinta e cinco! 
E ele, sem tirar os olhos do relógio: - Por 
este preço... até que é 
bonitinho!

####

Um sujeito vai 
ver um pai-de-santo 
para ver se da para desfazer uma praga 
que lhe foi rogada ha quarenta anos. O 
pai-de-santo diz: - Pode ser, mas eu pre-
ciso saber quais as palavras exatas que 
foram usadas na praga. O sujeito res-
ponde sem hesitar: - Declaro-os marido 
e mulher.

###

Q u a n -
do um ca-
sal recém-
-casado ri, 
todo o mundo 
sabe por quê. 
Quando um 
casal com dez 
anos de casa-

do ri, todo o mundo se pergunta por quê.

####

No velório, o viúvo recebe o abraço 
dos amigos: - Meus pêsames. Ela vinha 
sofrendo há muito tempo? - Sim. Desde 
que nos casamos.

###

Dizia um amigo: - Rapaz, eu tenho 
uma sorte bárbara. - Ganhaste na lote-
ria? - Nada disso. Ontem de noite eu vi-
nha saindo de um destes hotéis de alta 
rotatividade ali na Barra justamente na 
hora que minha mulher ia entrando. E 
ela não me viu...

*** Dizem por aí que a partir de domin-
go, as redes sociais serão invadidas pelas 
propagandas eleitorais.
*** De um jornalista da cidade: O ma-
rketing da campanha para prefeito vai 
ser nível presidencial.
*** Alguém já parou para contar quan-
tos perfis falsos foram criados nos últi-
mos seis meses em Redentora?
*** Todos com teor politico, puxando 
para um lado ao para o outro.
*** Como as páginas são localizadas 
mais fácil o pessoal está criando perfis 
no facebook.
*** Dizem por aí que nos finais de se-
mana as bruxas estão soltas no trânsito 
de Tenente Portela.

***Agora virou moda acertar os cantei-
ros do centro.kkk
***Depois de quarta-feira, os colorados 
se aquetaram de novo. Tal coisa, dia da 
caça e dia do caçador.
***Dizem por aí que aumentou o núme-
ro de candidatos a vereadores na maioria 
dos municípios da região.
***As disputas serão bem mais acirra-
das.
***Dizem por aí que sem o Cacique Val-
donês, a tendência é que os votos indíge-
nas se dividam entre vários nomes.
***Essa é da internet: vereador que vai 
à reeleição não precisa prometer, apenas 
mostrar o que fez.
***Faz todo o sentido...
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SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que preten-
dem se casar e requerem habi-
litação, apresentando os docu-
mentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro em seus núme-
ros I, III e IV.

O cidadão KÉLISON 
AMARAL DO NASCIMEN-
TO nascido em GRAMADO 
aos 26 de Dezembro de 1995.  
Filho de JOSÉ DO NASCI-
MENTO E MARIA AUGUS-
TA DO NASCIMENTO. E 
dona  LEONICE RIBEIRO 
DIAS nascida em TENEN-
TE PORTELA/RS aos 08 DE 
Abril de 1981. Filha de ENIO 
DIAS E DE NOELI RIBEIRO 
DIAS. Se alguém de impedi-
mento, oponha-se na forma da 
lei.

O casamento será realizado 
no dia 22/10/2020.

Lavro o presente a ser fixa-
do no local de costume, neste 
cartório e na imprensa local.

Dado e passado nesta ci-
dade de Tenente Portela – RS, 
aos  22 de Setembro de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Pesquisa da Unijuí sobre a 
Covid-19 em Coronel Bicaco teve 
continuidade nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (24), a 
Unijuí e a Prefeitura de Coronel 
Bicaco deram continuidade à 
pesquisa sobre a COVID-19 na 
cidade. Foram realizados mais 
testes e avaliações em morado-
res do município, na Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental 

Rui Barbosa.
Até o inicio dessa nova eta-

pa, já haviam sido realizados 
mais de 130 testes de um total 
de 367 residentes do município. 
Os cidadãos de Coronel Bicaco 
foram convidados a participar 
por contato telefônico. A sele-

ção dos participantes ocorreu 
por sorteio, o qual abrange as 
quatro Estratégias da Saúde da 
Família. A pesquisa irá avaliar 
e acompanhar grupos popula-
cionais vulneráveis a covid-19 
e indivíduos que testaram po-
sitivo para anticorpos contra o 
SARS-CoV-2, quanto a saúde 
física, psíquica e seu conhe-
cimento sobre o coronavírus 
(SARS-CoV-2).

A importância deste estudo é 
o diagnóstico populacional das 
condições de saúde física e psí-
quica, assim como identificar 
o número de pessoas que apre-
sentam anticorpos para SARS-
-CoV-2. Ainda, com base nos 
resultados do exame contra an-
ticorpos SARS-CoV-2, aqueles 
indivíduos que forem positivos 
poderão receber orientações 
e acompanhamento. O estudo 
completo, que é conduzido pelo 
PPGAIS, também vai forne-
cer dados mais precisos sobre 
a COVID-19 e ajudar a traçar 
estratégias para o cuidado e ba-
sear ações e programas de pre-
venção em Coronel Bicaco.

Pessoas testadas foram escolhidas através de sorteio

Governo repassa R$ 72,9 
milhões a estados para a 

agricultura familiar

Rural

O governo federal destinará 
R$ 72,9 milhões aos estados e 
Distrito Federal para o Progra-
ma de Aquisição de Alimentos 
(PAA), que tem como foco o 
incentivo à agricultura familiar, 
por meio de compras pública 
de alimentos. Com os recursos, 
pelo menos 11,2 mil agriculto-
res familiares deverão ser bene-
ficiados.

Nesta quinta-feira (24), o 
ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, esteve no Pará, es-
tado que vai receber R$ 4,7 mi-
lhões, e no Amazonas, que terá 
R$ 4,9 milhões, para a assinatu-
ra dos termos de adesão. Ontem 
(23), os estados de Goiás e do 
Tocantins também assinaram 
seus termos e vão receber R$ 

1,3 milhão e R$ 835 mil, res-
pectivamente.

A portaria com as regras 
para execução dos recursos na 
modalidade Compra com Doa-
ção Simultânea, foi publicada 
nesta terça-feira (23) no Diário 
Oficial da União. De acordo 
com a portaria, os estados de-
vem atender preferencialmente 
municípios em vulnerabilidade 
social e alimentar e confirmar o 
interesse na execução até o dia 
30 de outubro.

De acordo com o Ministério 
da Cidadania, o valor se soma 
aos R$ 500 milhões liberados 
como crédito extraordinário 
para o PAA em abril para o en-
frentamento da pandemia da 
covid-19.

Tânia Rêgo
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Ideb

Ensino médio é a maior dificuldades das escolas da região

O desempenho da região 
no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica - Ideb - de 
2019, teve váriações entre o en-
sino fundamental e o médio.

O Ideb foi criado em 2007, 
pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), formu-
lado para medir a qualidade do 
aprendizado nacional e estabe-

lecer metas para a melhoria do 
ensino. Ele é calculado a partir 
dos dados sobre aprovação es-
colar, obtidos no Censo Escolar 
realizado todos os anos, e mé-
dias de desempenho nas ava-
liações do Inep, a Prova Brasil 
(para Idebs de escolas e muni-
cípios) e a Saeb (no caso dos 
Idebs dos estados e nacional) – 
avaliações aplicadas no 5º e 9º 
ano do Ensino Fundamental e 
no 3º ano do Ensino Médio.

No município de Tenente 
Portela, quando analisado os 
números conjuntos, ele apre-
senta notas próximas das pro-
jetadas e até registra melhoras 

significativa nos últimos anos.
Para o 4º e 5º ano do ensino 

fundamental, por exemplo, em 
10 anos, o município passou da 
média de 4,5 pontos para 6,1. O 
projetado para 2019 era de 6.0 
pontos.

A discrepância entre o proje-
tado e o real é notado nas séries 
maiores. Os alunos de 8ª série 
e 9º ano, final do ensino funda-

mental, no município tinha uma 
projeção para 2019 de chegar 
em 5,4 pontos, no entanto, ficou 
em 4,4 pontos, ou seja, 1 ponto 
atrás do projetado.

Já no ensino médio o mu-
nicípio ficou com 3,1 pontos 
enquanto a projeção era de 3,2 
pontos.

Quando observado apenas 
as escolas municipais, destaque 
para a Escola Ayrton Senna que 
conseguiu atingir a meta proje-
tada de 6,2 pontos para alunos 
do 4º e 5º ano do ensino funda-
mental. Em 2009 a escola tinha 
nesta mesma faixa nota de 4,3 
pontos. O mesmo desempenho 

não pode ser notado nos anos 
finais do ensino fundamental, 
já que a escola teve uma queda 
de nota em relação a 2015, por 
exemplo, quando tinha atingido 
4,6 pontos e em 2019 caiu para 
4,4, ficando abaixo da meta de 
4,7 projetada para o ano passa-
do.

A Escola Marcílio Dias fi-
cou com nota de 5,1 para o 4º 
e 5º ano, mas não há dados de 
comparação com anos anterio-
res.

Entre as escolas estaduais, 
destaque para a Cleia Salete 
Dalberto que entre alunos do 4º 
e 5º ano superou a meta  de 6,3 
pontos, registrando 6,7 pontos.

A Escola Tenente Portela 
não teve base de comparação 
em 2019 e a Escola Sepé Tia-
raju ficou abaixo da meta de 6,2 
registrando 6,1 pontos.

Nos anos finais do ensino 
fundamental a Escola Cléia não 
tem base de dados em 2019. Já 
a Escola Tenente Portela supe-
rou a meta  de 5,8 e atingiu 6,0 
pontos. A Escola Sepé Tiaraju 
ficou abaixo da meta com 4,9 
pontos, enquanto era projetado 
5 pontos.

Em 2019 somente a Escola 
Cléia Salete Dalberto teve no-
tas registradas para o ano final 
do ensino médio, sendo que re-
gistrou 2,7 pontos, nota abaixo 
da obtida em 2017 que era de 
2,8 e bem abaixo da meta que 
era de 3 pontos.

O ensino médio têm sido o 
grande problema para a média 
do Rio Grande do Sul, já que a 
rede pública estadual que con-
centra a maioria dos alunos des-
sa fase escolar não tem conse-
guido bom desempenho.

A Escola Érico Veríssimo de 
Vista Gaúcha, é um bom exem-
plo, já que conseguiu superar a 

meta que era de 3,9 pontos ao 
atingir, 4,8 pontos.

Também é exemplo positi-
vo a Escola Getúlio Vargas de 
Derrubadas que com meta de 
4,1 registrou 4,9 pontos.

Redentora, no entanto, a 
Escola Feliciano Jorge Alberto 
que tinha meta de 3,7 pontos 
no ensino médio ficou com 3,5, 
abaixo da média estadual para 
o ensino médio que ficou em 4 
pontos.

O Instituto Érico Veríssimo 
de Três Passos também não 
atingiu a meta para o Ensino 
Médio, ficando com nota de 
5,1, quando se esperava a nota 
de 5,3.

Um dos grandes destaques 
da região é Escola Rocha Pom-
bo de Crissiumal que conseguiu 

uma nota de 5,2 pontos, quando 
o projetado era de 4,3.

Apesar da melhora de média 
da região, no modo geral, no 
ensino médio ainda está muito 
distante das escolas destaques 
do estado, como é o caso do 
Colégio Tiradentes de Ijuí, me-
lhor pontuação no estado, e que 
atingiu 7,2 pontos no ensino 
médio.

De modo geral, quando ana-
lisados os primeiros anos do en-
sino fundamental as médias das 
escolas da região tem ficado su-
perior à média estadual e até as 
suas próprias notas projetadas, 
no entanto, ao passo em que se 
avança para os anos finais do 
ensino fundamental as médias 
estão caindo e ficando abaixo 
ou igual à média estadual.

Quando se analisa o ensino 
médio, ai sim, as notas despen-
cam e poucos educandários tem 
conseguido atingir as metas 
projetadas e um número ainda 

menor tem conseguido obter 
uma nota acima da média do 
estado.

As próximas notas estão 
previstas para serem divulgadas 
em 2021, no entanto, a pande-
mia pode mudar o cenário.

Quando analisamos as notas 
do estado, como um todo, nota-
mos que o desempenho das re-
des pública e privada, o ensino 
gaúcho superou a média brasi-
leira nos anos iniciais do Ensi-
no Fundamental, teve a mesma 
média nacional nas escolas de 
Ensino Médio e ficou abaixo 
do resultado brasileiro nos anos 
finais do Ensino Fundamental.

O maior crescimento do Rio 
Grande do Sul foi justamen-
te naquele que é considerado 
o maior gargalo do ensino no 

Estado e tem mobilizado ações 
de governantes há décadas: o 
Ensino Médio. O Ideb gaúcho 
nesse nível passou de 3,7 em 
2017 para 4,2 em 2019. O re-
sultado ainda está consideravel-
mente abaixo da meta, que era 
de 5,3 para o ano, e representa 
a mesma nota média registrada 
no país.

Na rede pública, o Rio 
Grande do Sul foi um dos pou-
cos Estados a não atingir a meta 
definida para o Ideb 2019 nos 
anos iniciais do Ensino Fun-
damental. Sem a rede privada, 
o Ideb do Brasil, nos anos ini-
ciais, é 0,2 ponto inferior ao 
Ideb total. Apesar disso, o país 
mantém uma trajetória consis-
tente de melhoria, superando a 
meta proposta e atingindo um 
valor igual a 5,7 em 2019. Além 
do Rio Grande do Sul, apenas 
Amapá, Roraima, Sergipe, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Dis-
trito Federal não alcançaram 
suas metas.

Escolas de Tenente Portela tem oscilado entre boas médias e notas baixas, no ensino médio

Diones Roberto Becker
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

CONTRATOS CELEBRADOS 
ANO DE 2020

CONTRATO Nº 153/2020
DATA: 18/09/2020
CONTRATADO: CARINA LAU-

XEN KOSSMANN EPP
CNPJ: 09.447.856/0001-84
OBJETO: Aquisição de materiais 

para o combate do Covid-19 para uso 
nas escolas da rede pública

VALOR R$: 450,00

CONTRATO Nº 154/2020
DATA: 18/09/2020
CONTRATADO: CARLOS HEN-

RIQUE VARGAS & CIA LTDA ME
CNPJ: 09.402.614/0001-74
OBJETO: Aquisição de materiais 

para o combate do Covid-19 para uso 
nas escolas da rede pública

VALOR R$: 1.560,00

CONTRATO Nº 155/2020
DATA: 18/09/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVI-

NATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de materiais 

para o combate do Covid-19 para uso 
nas escolas da rede pública

VALOR R$: 3.215,50

CONTRATO Nº 156/2020
DATA: 18/09/2020
CONTRATADO: GRÁFICA SCH-

NEIDER LTDA ME
CNPJ: 01.611.611/0001-39
OBJETO: Aquisição de materiais 

para o combate do Covid-19 para uso 
nas escolas da rede pública 

VALOR R$: 1.200,00

CONTRATO Nº 157/2020
DATA: 18/09/2020
CONTRATADO: LUCINETE WE-

BER DA SILVA 58962000059
CNPJ: 15.082.250/0001-95

OBJETO: Aquisição de materiais 
para o combate do Covid-19 para uso 
nas escolas da rede pública 

VALOR R$: 1.400,00

CONTRATO Nº 158/2020
DATA: 21/09/2020
CONTRATADO: JAIR NICARET-

TA 61088765068
CNPJ: 13.874.595/0001-56
OBJETO: Contratação de mão de 

obra para execução de melhoria no es-
paço físico do CRAS

VALOR R$: 27.215,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS

Com o número elevado de corredores de rua no Brasil nos úl-
timos anos, a preocupação com os joelhos e tornozelos tornou-se 
maior. Correr virou mania, haja vista a quantidade cada vez mais 
crescente de corridas organizadas nos finais de semana.

Embora tenhamos mais atenção com joelhos e tornozelos na 
corrida, é muito importante uma avaliação postural anterior a 
qualquer treinamento. Os músculos integram uma cadeia enor-
me, de forma que se algo acontecer com um grupo muscular es-
pecífico, é muito provável que vá interferir em outra cadeia de 
músculos.

Outra dica anterior à corrida propriamente dita é escolher ade-
quadamente o tênis a ser usado. Ele contribui para a prevenção 
de lesões, especialmente nos casos em que o praticante apresenta 
algum desvio na pisada.  Resolvidos esses primeiros detalhes, o 
ideal é definir o número de minutos e a intensidade da corrida. 
Aos poucos, o praticante vai aumentando as quantidades, sempre 
sem se esquecer de intervalos para o descanso.

Fortalecer os músculos que atuam na articulação dos joelhos 
pode contribuir para evitar várias lesões das articulações. Com a 
ajuda de um profissional, estabeleça séries repetitivas de exercí-
cios. Além do fortalecimento específico desses músculos, o core 
(formado pelos músculos abdominais, lombar, pelve e quadril), 
precisa ser igualmente fortalecido. Ele é considerado o centro de 
gravidade do corpo, onde grande parte dos movimentos é inicia-
da. A dica é fazer um treinamento funcional ou de força com foco 
no core.

A mecânica da corrida também é muito importante para a 
condição geral do corredor. Um profissional deve identificar os 
problemas durante a prática física. Posteriormente, ele poderá 
traçar um treino específico para que sejam corrigidos padrões de 
movimento inadequados.

Periodizar o treinamento é o ideal. E o que significa isso? A 
periodização não é apenas uma questão de planejamento para a 
melhora do desempenho do praticante. As articulações, e não so-
mente os joelhos, precisam descansar para se recuperar dos estí-
mulos. Para isso, uma boa periodização é fundamental, pois além 
de estabelecer cargas a serem usadas em cada treino, o descanso 
passa a ser planejado.

Correr no asfalto pode gerar impactos negativos sobre os jo-
elhos. É mais interessante variar os pisos (grama, areia ou terra) 
para reduzir o impacto das pisadas sobre o solo e, consequente-
mente, sobre as articulações dos joelhos.  Todas essas atitudes, 
em conjunto, faz com que os joelhos sejam protegidos durante a 
corrida. Muito mais do que simplesmente sair correndo a esmo, 
a prática física deve ser planejada, pensada de acordo com as 
deficiências de cada corredor, senão as consultas ao ortopedista 
passarão a ser frequentes, com riscos de lesões definitivas.

Reduzir Lesões em Praticantes 
de Corrida

A Sicredi Noroeste RS, 
além de oferecer experiências 
positivas, soluções adequadas, 
produtos e serviços financei-
ros completos, busca atender 
os associados na integralidade 
de suas necessidades e expec-
tativas. Os seguros Sicredi são 
completos e com proteção que 
fazem diferença no patrimônio 
dos associados. Com os seguros 
Auto, Residencial, Vida, Rural 
do Sicredi, você associado, 
estará protegido e com muito 
mais tranquilidade no seu dia a 
dia.

Em 2018, 1.522 associados 
utilizaram seu seguro e o va-
lor total de indenizações foi de 
R$ 8,4 milhões. No ano 2019, 
1.044 associados foram aten-
didos e o valor indenizado foi 
de cerca de R$2,4 milhões. E 
nesse ano, 638 associados rece-
beram indenizações de sinistros 
no valor de R$1,6 milhões. Es-
peramos você em uma agência 
Sicredi, para juntos, encontrar 
a melhor solução em seguros 
para suas necessidades.

Seguro residencial – veja 
algumas coberturas diferencia-
das:

– Troca de resistências de chuveiros ou torneiras 
elétricas causados por curto-circuito e reparos hi-
dráulicos;

– Quaisquer danos ou defeitos elétricos. Checa-
gem da instalação elétrica da residência segurada 
para verificação de problemas futuros;

– Mão-de-obra para fixação, retirada e reparo de 
antenas convencionais;

– Cobertura provisória de telhados;
– Perdas e danos de vidros e espelhos;
– Conserto dos itens da lista de linha branca;
– Explosões de qualquer natureza. Em caso de aci-

dente doméstico, reembolso até o limite máximo de 
indenização (LMI);

– Chaveiro, inclusive com troca de segredo de fe-
chadura;

– Incêndio de qualquer causa em toda a residên-
cia, exceto dolo.

Seguros Sicredi beneficiam mais 
de 3 mil associados na região

Residencia de Teresa Thums, interior de Boa Vista do Buricá. 
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Eleições 2020
    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 21/09/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara 
Municipal de Vereadores de Tenente Portela, 
às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de setembro de 
2020, com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANA-
EL DINIZ DE CAMPOS/MDB e vereadores: ELESSANDRO TIA-
GO FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOÃO ANTONIO 
GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE 
FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, 
ODILO GABRIEL/MDB. Havendo número legal de Vereadores em 
Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e sau-
dou os Vereadores. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das 
correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, 
passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores 
Vereadores:

Da Presidência – Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao se-

tor competente a resolução de problemas na rede de água da locali-
dade de Burro Magro, pois segundo relatos de moradores, a mais de 
30 dias estão eles sem água por problemas na rede. Este requerimen-
to foi subscrito pelos Vereadores Itomar Ortolan, Cristiane Feyth, 
João Antônio Gheller, Elessandro Tiago Fuck e Odilo Gabriel.

Do Vereador Odilo Gabriel: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que disponibilize ao 

Secretário de Serviços Urbanos uma equipe permanente de funcio-
nários da municipalidade, ou até mesmo terceirizando o serviço, 
para trabalhar na recuperação do calçamento nas mais diversas ruas 
de nossa cidade que não são asfaltadas e que não tem, a curto prazo, 
previsão de construção de asfalto. Justificou o vereador, informando 
que o serviço é necessário, tendo em vista que, em muitos locais, 
está até difícil transitar pois são muitos os buracos e desníveis, fa-
zendo com que o trânsito se acumule ainda mais no centro da cidade. 
Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de 
Campos e João Antonio Gheller. 

Do Vereador Itomar Ortolan: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que estude a pos-

sibilidade de fazer uma parceria com empresa do ramo para fazer 
recapeamento nas ruas do Bairro Novo Portela, e também colocar 
tubos para escoar a água da rua na entrada desse mesmo bairro, com 
urgência. Este requerimento foi subscrito pela Vereadora Rosângela 
Fornari.

Da Vereadora Rosângela Fornari: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao se-

tor competente a limpeza dos açudes nas propriedades de Daniel 
Kochalski e Alerson Alessandro Wendt, que residem nas localidades 
de Alto Azul e Baixo Azul, respectivamente, pois ambos pretendem 
participar da Associação de Psicultores de Daltro Filho.

2 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao 
Secretário de Desenvolvimento Rural, para que seja realizada a re-
cuperação da estrada que vai até o campo 7 da família Varduga, e 
também que seja feito um aterro no mesmo local.

3- Requereu que seja encaminhado correspondência as rádios de 
Tenente Portela, Rádio Província FM, Rádio Municipal e Rádio Ci-
dade parabenizando os diretores e radialistas pela passagem de seu 
dia que foi comemorado no dia 21 de setembro.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº054/2020: Altera a redação 

do Caput do Art. 170, da Lei Municipal nº1.587/08, que institui o 
plano diretor Municipal, estabelece diretrizes e proposições de de-
senvolvimento no município de Tenente Portela e dá outras provi-
dências. Este Projeto foi aprovado por Unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº055/2020: Prorroga, ex-
cepcionalmente no exercício de 2020, o cumprimento da obrigação 
prevista no art. 157, do Código Tributário Municipal (Lei Comple-
mento Municipal nº01/2014) em razão da pandemia decorrente do 
Coronavírus – Covid-19 e dá outras providências. Este Projeto foi 
aprovado por Unanimidade. 

PROJETO BAIXADO PARA AS COMISSÃO:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº056/2020: Dispõe sobre o 

custeio e repasse ao FPSTP (RPPS) dos benefícios temporários por 
este custeados e dá outras providências.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidên-
cia agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os 
trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, 
em 21 de setembro de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br .

INSS permite remarcação de perícia 
médica por meio da Central 135

Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) permitirá a re-
marcação de perícia médica por 
meio da Central 135, nos casos 
em que o usuário não compare-
cer na data agendada ou em que 
não for possível a realização do 
atendimento pela agência da 
Previdência. A medida foi ado-
tada em razão do retorno gra-
dual do atendimento presencial 

nas unidades, como forma de 
enfrentamento à disseminação 
do novo coronavírus. A portaria 
foi publicada hoje (22) no Diá-
rio Oficial da União.

 De acordo com o documen-
to, a perícia médica será remar-
cada para o local de atendimen-
to inicialmente agendado e a 
medida não se aplica às agên-
cias que permanecem fechadas 
ou que não ofertam o serviço de 

perícia. As avaliações médico-
-periciais do Sistema Integrado 
de Benefícios (Sibe) não são 
passíveis de reagendamento 
pela Central e devem ser rea-
gendadas diretamente pelo ser-
vidor responsável pela análise 
da tarefa. 

Na semana passada, o INSS 
retomou o atendimento presen-
cial, suspenso desde março em 
razão da pandemia de covid-19, 
exclusivamente para usuários 
com agendamento prévio. Para 
marcar hora, o segurado deve 
acessar o site ou aplicativo Meu 
INSS ou ligar no 135. O atendi-
mento por esses canais remotos 
também continuará sendo ofe-
recido à população.

Mesmo com a reabertura 
das agências, os médicos pe-
ritos decidiram não retomar as 
atividades por considerar que 
não havia segurança para o tra-
balho e todas as perícias médi-
cas agendadas foram suspensas 
até a adequação das agências. 
Ontem (21), o INSS informou 
que, após essas adequações, 
149 peritos médicos federais 
retomaram os atendimentos em 
57 agências da Previdência So-
cial em todo o país.

DENATRAN oferece função de 
pagamento de multas por aplicativo

Inovação

 A Carteira Digital de Trân-
sito (CDT) tem nova função. 
A partir de agora, é possível 
acompanhar pela CDT as mul-
tas recebidas, bem como, fazer 
o pagamento antecipado, com 
até 40% de desconto. A nova 
função foi anunciada na segun-
da-feira (21/09) pelo Depar-
tamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN).
— A transformação digital 

caminha lado a lado com a se-
gurança e o intuito de facilitar 
a vida do cidadão. Temos mais 
nove serviços para agregar à 
CDT, e um deles é o Serviço 
de Notificação Eletrônica. Com 
isso, o cidadão poderá, dentro 
de um único aplicativo, resol-
ver inúmeros serviços buro-

cráticos de trânsito — frisou o 
diretor geral do DENATRAN, 
Frederico Carneiro.

Por enquanto, o uso da CDT 
para gerenciamento e pagamen-
to de multas só é válido para 
pessoas físicas. E o desconto 
somente será possível mediante 
forma de pagamento disponibi-
lizada pelo Serviço de Notifica-
ção Eletrônica (SNE). Empre-
sas que precisarem gerenciar 
suas frotas devem continuar 
fazendo isso pelo site do SNE. 
Além disso, para ter direito ao 
desconto, é preciso desistir de 
recorrer da multa recebida.

Usuários já cadastrados no 
SNE e na CDT apenas preci-
sarão atualizar o aplicativo da 
carteira. As novas funcionali-
dades já estarão disponíveis no 
menu de opções, na aba ‘prefe-
rências’. Ao aderir à nova fun-
ção, o condutor deixará de rece-
ber as notificações de infração 
pelo Correio.

Ao aderir à nova função oferecida pelo DENATRAN, o condutor deixará de 
receber as notificações de infração pelo Correio

Diones Roberto Becke
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

 Bento Gonçalves: 
O General Farroupilha!

Governo do RS libera feiras comerciais 
e eventos corporativos

Pandemia

Em decreto publicado no fi-
nal da noite desta segunda-feira 
(21), o governador Eduardo 
Leite autorizou, com restrições, 
a realização de alguns tipos de 
eventos no Estado. Eles podem 
acontecer somente em regiões 
que estão em bandeira amarela 
e laranja conforme o mapa de 
distanciamento controlado — a 
última há pelo menos duas se-
manas. 

Com a publicação do docu-
mento, estão liberadas as se-
guintes atividades, de acordo 
com o texto: feiras e exposições 
corporativas ou comerciais; se-

minários, congressos, conven-
ções, simpósios, conferências, 
palestras e similares; reuniões 
corporativas, oficinas, treina-
mentos e cursos corporativos; e 
quadras esportivas. 

Para que estas atividades 
possam ocorrer, as regiões pre-
cisam estar há pelo menos duas 
semanas consecutivas sem ban-
deira vermelha. Nesse caso, se-
rão válidas somente as regras 
estabelecidas pelo Estado – ou 
seja, isso significa que não será 
possível aplicar protocolos de 
cogestão com as prefeituras. 
Mesmo assim, os municípios-
-sede também deverão autori-

zar a realização desse tipo de 
evento. Será preciso apresentar 
um projeto e a liberação de al-
vará.

O governo do Estado, refor-
ça, no entanto, que a Portaria 
617/2020, da Secretaria Esta-
dual da Saúde, que será publi-
cada nesta terça-feira (22), vai 
detalhar algumas regras. São 
normas sobre teto de ocupação, 
distanciamento entre exposito-
res, circulação cruzada (janelas 
e portas abertas e sistema de re-
novação de ar), credenciamento 
e check-in online e início e tér-
mino de seções não concomi-
tantes, entre outros. 

Líder político e chefe militar, presidente da primeira experi-
ência republicana efetiva no Brasil, Bento Gonçalves da Silva foi 
lançado à condição de maior herói dos gaúchos. Suas façanhas 
viraram lenda, mas sua história ainda não é totalmente conhecida.

    Em 23 de setembro, seu nascimento completa 232 anos. Em 
julho, chega-se a 173 anos de sua morte. A Revolução Farroupi-
lha e a guerra civil decorrente contribuíram para a construção de 
uma identidade com laços tão fortes que até hoje é utilizada como 
orientação política e cultural por diferentes segmentos da socieda-
de. E Bento Gonçalves foi quem permaneceu com mais força no 
imaginário popular. Assim, contribuiu de forma definitiva para o 
perfil do gaúcho, símbolo de bravura e generosidade.

    Já se passaram entre cinco e seis gerações e o chamado De-
cênio Heroico ainda é lembrado: música, literatura, arte, dança, 
eventos folclóricos e cívicos, inclusive nas solenidades oficiais do 
Estado, quando é desfraldada a bandeira gaúcha, que teve origem 
no pavilhão farroupilha, e ao som do Hino Rio-grandense, com-
posto a mando dos farrapos.

    Não foi sempre assim. Terminada a Guerra dos Farrapos, 
houve o silêncio imposto pelo Império, que só foi quebrado dé-
cadas depois pelo que era produzido na Sociedade Partenon Li-
terário de Porto Alegre, especialmente na literatura mistificadora 
de Apolinário Porto Alegre, na qual o autor exalta a força física 
e moral dos homens livres do campo, em contraste com a vida 
degradante de quem vive nas cidades.

    A pesquisadora Daysi Lange Albeche, em seu livro Ima-
gens do gaúcho, lembra que o gaúcho aparece pela primeira vez 
na literatura como símbolo rio-grandense em 1877, na obra Os 
Farrapos, de Oliveira Belo. E a mitificação do gaúcho passa a ser 
muito intensa no período da República Velha.

    A partir daí, centenas de escritores renderam homenagens 
a Bento Gonçalves. Hoje, o general é nome de município, ave-
nidas, escolas e Centros de Tradições Gaúchas até no Japão. Há 
bustos espalhados por várias cidades, inclusive em outros países. 
Em Porto Alegre, sua estátua montada a cavalo se destaca na pai-
sagem da avenida João Pessoa.

Mas o mais famoso monumento em sua homenagem foi inau-
gurado em 1909, em Rio Grande, cidade portuária que os rebeldes 
comandados pelo general farrapo nunca conseguiram conquistar. 
Bento Gonçalves também virou patrono do Regimento de Cava-
laria da Brigada Militar, o corpo policial que ele combateu na sua 
origem.

Apesar de tudo, a única imagem fiel do líder farrapo, embora 
a obra não tenha autoria e nem data, é uma pintura a óleo, doada 
por descendentes ao Museu Júlio de Castilhos, há quase 50 anos. 
O quadro ainda está no espaço cultural no Centro de Porto Alegre, 
mas atualmente não está em exposição.

    Bento Gonçalves era bisneto de Jerônimo de Ornellas, fun-
dador de Porto Alegre. Foi o 10º dos 14 filhos do português Joa-
quim Gonçalves da Silva e da gaúcha Perpétua da Costa Meireles.

    Bentinho, como era chamado, nasceu em 23 de setembro 
de 1788. Órfão de mãe aos 15 anos, criado desde então pela avó, 
e que a família queria ver padre, enveredou para o trabalho cam-
peiro e tomou gosto pelas armas. Aos 17 anos, era um exímio 
cavaleiro e espadachim. Se alistou em 1811, aos 23 anos, para 
lutar nas guerras da Cisplatina em defesa de Portugal. Até então 
vivia na lida campeira, entre idas e vindas das estâncias de seu pai 
e dos irmãos mais velhos. A estância do Cristal era de seu pai, que 
recebeu de herança, assim como a marca da sesmaria, registrada 
em 1814.

    Bento Gonçalves morreu em 18 de julho de 1847, aos 58 
anos, abatido pela pleurisia, (inflamação das pleuras, tecidos que 
revestem os pulmões e a parede do peito), na casa de Gomes 
Jardim, em Pedras Brancas (atual Guaíba). Há mistério sobre a 
existência do registro de óbito do chefe farroupilha, pois nem a 
Cúria Metropolitana nem as igrejas mais antigas, de Rio Grande, 
Viamão e Triunfo, possuem tal documento.

Fonte:
Cleber Dioni Tentardini

Jornalista.
                                  Até a próxima.
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

Infraestrutura

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte, às dezeno-
ve horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Ses-
são Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. 
A sessão também contou com a presença física dos Vereadores: 
LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, ANGE-
LO CELESTE TUZZIN, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, 
DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, ALDORI BIGUELINI e ADE-
LINO MACHADO VASCONCELLOS. O Vereador OSMAR 
VON MÜLLER encontra-se afastado das atividades presenciais, 
sendo-lhe computado para efeitos de efetividade o trabalho à dis-
tância. 

Aberto os trabalhos o Presidente determinou ao Secretário da 
Mesa Diretora que procedesse a leitura da Licença do Vereador 
titular Nelci Luis Gaviraghi, por prazo determinado dos dias 15 
a 22 de setembro de 2020, por motivos particulares, bem como a 
leitura da Convocação do Suplente de Vereador Angelo Celeste 
Tuzzin, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidnete colocou em discussão e votação a 
ATA Nº 028/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 08 de 
setembro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por unani-
midade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
029/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 14 de setembro 
de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço os se-
guintes Vereadores: 

Do Vereador Cristiano Carvalho: I) Requereu ao Prefeito 
Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos quanto a pos-
sibilidade de instalação de placas indicativas de trânsito, indi-
cando a presença de pedestres e ciclistas, nos principais trechos, 
onde munícipes derrubadenses praticam tais atividades físicas, 
evitando-se assim possíveis acidentes. Salientou o Vereador pro-
ponente que entre os trechos citados anteriormente, podemos ci-
tar a ERS 330, o acesso ligando Derrubadas ao portão do Parque 
Estadual do Turvo e a estrada principal ligando a localidade de 
Desimigrados. Este Requerimento foi aprovado por unanimida-
de, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, soli-
citando determinação ao setor competente da municipalidade 
a realização de serviços de podagem das árvores nos passeios 
públicos na Av. Pelotas, a contar do entroncamento da Aveni-
da Porto Alegre, até a Igreja Assembleia de Deus, nesta cidade, 
tendo em vista a dificuldade para os pedestres transitarem neste 
trecho, especialmente à noite, pela escuridão causada pelas árvo-
res nos passeios públicos. Este Requerimento recebeu um aden-
do proposto pelo Vereador Dejair José Giacomini, solicitando ao 
Poder Executivo Municipal estudos ainda quanto a possibilidade 
de recuperar os passeios públicos neste mesmo trecho, os quais 
encontram-se bastante danificados, causando riscos aos pedes-
tres, especialmente os mais idosos, com dificuldades de locomo-
ção. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscri-
to pelos Vereadores Dejair José Giacomini e Adelino Machado 
Vasconcellos. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes maté-
rias para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 022/2020: que Altera a Lei Municipal 
nº 1387, de 03 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder Escritura Pública, prorroga o prazo de vi-
gência e dá outras providências. Este Projeto de Lei encontra-se 
baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 024/2020: que Dispõe sobre a venda de 
ingressos no parque Estadual do Turvo, por meio da Rede Mun-
dial de Computadores – INTERNET, com pagamento através de 
cartões de crédito ou débito e boletos e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi baixado para as Comissões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos no espaço das EXPLICA-
ÇÕES PESSOAIS

Governo do Estado anuncia 
recursos para rodovias nas regiões 

Celeiro e da Zona da Produção
O Governo do Estado anun-

ciou, na segunda-feira (21/09), 
a liberação de R$ 60,6 milhões 
para obras rodoviárias em to-
das as regiões do Rio Grande 
do Sul. Do total de recursos, 
R$ 23,1 milhões serão aplica-
dos em pavimentações; R$ 7 
milhões para convênios com 
prefeituras; R$ 28,2 milhões na 
recuperação de trechos e R$ 2,3 
milhões para projetos e estudos 
de futuras obras.

— Mesmo diante de tantas 
dificuldades financeiras, conse-
guimos um aporte de recursos 
para o DAER a fim de viabili-
zar a conclusão ou pelo menos 
o andamento assegurado, sem 
paralisação, de obras importan-
tes para promover o desenvolvi-
mento do nosso Rio Grande do 
Sul, afinal, infraestrutura é um 
dos três pilares que elencamos 
para isso, junto com a redução 
de burocracia e da carga tribu-
tária — afirmou o governador 
Eduardo Leite.

A definição dos investimen-
tos considerou obras já ini-
ciadas, ou seja, paralisadas ou 
com risco de parar por falta de 
recursos, e demandas regionais 

apontadas por parlamentares.
Serão pelo menos 28 rodo-

vias que receberão interven-
ções, como obras de acessos as-
fálticos, conservação da pista, 
pavimentação e recuperação, 
incluindo estradas prejudicadas 
pelas fortes chuvas das últimas 
semanas.

— Nosso principal foco é 
retomar obras e concluí-las. 
Afinal, esse é o desejo de todo 

mundo, desde o DAER até as 
nossas comunidades que so-
nham com acessos asfálticos, 
com estradas de qualidade para 
trafegar e escoar a produção. 
Além disso, estamos viabili-
zando projetos de obras que 
têm caráter estratégico para al-
gumas regiões do nosso Estado 
— explicou o secretário estadu-
al de Logística e Transportes, 
Juvir Costella.

Detalhamento das obras nas regiões Celeiro e da Zona da Produção:

ERS 155 (Santo 
Augusto):

- Extensão: 11 quilôme-
tros;

- Investimento: R$ 2,5 mi-
lhões;

- Conservação do trecho de 
11 quilômetros entre o trevo 
de acesso à cidade de Santo 
Augusto e a interseção com a 
BR 468.

ERS 324 (Iraí - 
Planalto):

- Extensão: 10 quilômetros;

- Investimento: R$ 2 mi-
lhões;

- Obra em andamento com 
recursos da CIDE no valor de 
R$ 2,5 milhões (totalizando 
R$ 4,5 milhões). Previsão de 
execução de três quilômetros, 
restando sete quilômetros para 
concluir, com custo estimado 
de R$ 10,5 milhões.

ERS 528 (Palmiti-
nho - Pinheirinho do 
Vale):

- Extensão: 17 quilômetros;
- Investimento: R$ 2 mi-

lhões;
- Obra em andamento com 

recursos da CIDE no valor de 
R$ 3,7 milhões (totalizando R$ 
5,7 milhões). Poderão ser exe-
cutados cinco quilômetros, res-
tando 12 quilômetros para con-
cluir, com custo estimado de R$ 
18 milhões.

Serão investidos R$ 2,5 milhões na conservação do trecho de 11 quilômetros 
entre a cidade de Santo Augusto e a interseção com a BR 468

Diones Roberto Becker

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2020

O Município de Miraguaí-RS, torna público aos interessados 
que de 22 de Setembro à 09 de Outubro de 2020, serão recebidas 
propostas p/aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar para a Merenda Escolar.

O Edital está a disposição através do site: www.miraguai.
rs.gov.br outras informações pelo fone (55) 3554-2300.  

IVONIR BOTTON -
Prefeito Municipal
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Justiça 

Prazo para concluir processo da 
primeira CNH não vencerá 

durante a pandemia

Candidatos à primeira Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) não precisam mais se 
preocupar com o prazo de vali-
dade de seu processo de forma-
ção. O Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN) suspen-
deu, por tempo indeterminado, 
a validade do Registro Nacio-
nal de Condutores Habilitados 
(RENACH) desse serviço. A 
medida foi instituída pela por-
taria nº 195/2020, publicada na 
edição extra do Diário Oficial 
da União da terça-feira (22/09), 
e se aplica tanto para os servi-

ços em andamento como para 
os que vierem a ser abertos.

Os candidatos que realizam 
processo de primeira habilita-
ção, inicialmente, tinham prazo 
de um ano para concluir todas as 
etapas, contado a partir da data 
de inscrição no Centro de For-
mação de Condutores (CFC). 
No início da pandemia, o CON-
TRAN ampliou esse prazo para 
18 meses por meio de delibera-
ção (nº 185/2020) e depois por 
resolução (nº 789/2020).

Mas, diante do cenário de 
distanciamento controlado e 

rígidos protocolos de higieniza-
ção e segurança, com restrição 
no número de atendimentos, a 
consequência foi o represamen-
to de candidatos aguardando 
realização de provas em várias 
partes do país. A questão do 
prazo era mais um complica-
dor, por isso está suspensa essa 
exigência por tempo indetermi-
nado para que ninguém fique 
prejudicado.

Como uma das medidas ado-
tadas no Estado para minimizar 
os impactos da pandemia no 
atendimento dos exames de ha-
bilitação, o Departamento Es-
tadual de Trânsito (DETRAN/
RS) havia enviado ofício ao ór-
gão federal, manifestando preo-
cupação para que não houvesse 
mais prejuízos aos candidatos a 
condutores. Foi solicitada a re-
análise da questão, com pedido 
de nova prorrogação do prazo 
para conclusão do processo 
de primeira CNH. A solução 
adotada no país foi além, pois, 
enquanto o prazo estiver inter-
rompido, não haverá vencimen-
to de nenhum processo.

Candidatos que realizam processo de primeira habilitação, inicialmente, 
tinham prazo de um ano para concluir todas as etapas

Diones Roberto Becker

Prazo para envio de candidaturas aos 
cartórios eleitorais e internet termina no 

sábado (26/09)

Eleições 2020 

Prazo final para que partidos 
e coligações apresentem requeri-
mento de registros de candidatos 
termina às 19h00min do sábado 
(26/09). O pedido, que ante-
riormente só poderia ser envia-
do pela internet, agora também 
pode ser entregue presencial-
mente nos cartórios eleitorais.

A mudança se deu após inú-
meras falhas no sistema do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), o 
que levou o presidente da corte, 
ministro Luís Roberto Barroso, a 
assinar uma portaria permitindo 
a entrega presencial do requeri-
mento.

Para ser candidato, a Consti-
tuição Federal exige que o cida-
dão tenha nacionalidade brasilei-
ra, possua o pleno exercício dos 
direitos políticos, o alistamento 
eleitoral, o domicílio eleitoral na 
respectiva circunscrição e filia-
ção partidária, além de cumprir 
a idade mínima do cargo eletivo 
que ele esteja se candidatando.

Devido às falhas no sistema, o TSE permitiu a entrega presencial dos req-
uerimentos de candidaturas nos cartórios eleitorais

Ainda guardo bem vivo na memória. Na companhia do meu 
pai, sigo para a escola pela estrada pedregosa que beira o mato. 
Costumo fazer o trajeto sozinho, mas nesse dia meu pai vai comi-
go para reparar o telhado da escola. Havia caído violento tempo-
ral durante a noite.

 Na sarjeta por onde ainda escoa a água da estrada enchar-
cada, dois filhotes mirrados de graxaim tentam desatinadamente 
mamar no que parece um cadáver em adiantada decomposição. A 
mamãe graxaim está viva; agoniza inerte numa poça d’água. Uma 
bicheira toma conta de todo o seu corpo. Por entre as costelas des-
nudas já é possível avistar os pulmões do bichinho mergulhados 
numa mistura de água da chuva, sangue e centenas de larvas.

 - São esses bandidos que andam caçando por aí – explica 
o meu pai, com um suspiro de tristeza e revolta. Depois de sacri-
ficar o animal moribundo, com um pedaço de madeira ele retira 
duas esferas de chumbo de espingarda que estão incrustadas num 
resto de couro ainda não devorado pelas larvas famintas.

 Numa corrida levo os filhotes para minha mãe, que de-
pressa os enrola em panos e alimenta com leite de vaca.

 Enquanto espera no local, meu pai reflete sobre a malda-
de dos homens, sem dúvida, porque o caminho de meia hora até 
à escola se torna curto para tão grandiosa lição que dele recebo 
sobre a vida:

 - Por isso não se deve caçar os bichinhos. Eles têm famí-
lia, como nós. Eles sentem dor e tristeza, como nós. A pobrezi-
nha deve ter levado o tiro há vinte dias, quando saiu comer para 
depois amamentar os filhotes. Imagine o quanto ela sofreu des-
de o tiro até hoje. Com certeza sua ninhada era de meia dúzia; 
só chegaram aqui os dois mais fortes. Se bicho pensa, ela deve 
ter planejado assim, quando chegou machucada no ninho: “hoje 
durmo com fome, mas amanhã, se Deus quiser, não sinto mais 
dor, essas feridas saram, e então vou bem cedinho caçar insetos e 
procurar frutas. Não posso passar mais um dia sem comer, senão 
meu leite seca”. Mas amanhece pior, muito inchada, com febre e 
dores lancinantes. E agora já não tem apetite; só uma sede atroz 
queimando por dentro. Mesmo assim o instinto de mãe a obriga a 
reunir todas as forças e arrastar-se para fora do ninho em busca de 
comida para não secar o leite. Tenta isso várias vezes, por vários 
dias. Em vão. Está perdendo os movimentos das pernas. Sua visão 
diminui a cada dia, já não distingue o vulto de um animal do vulto 
de uma pedra. E mesmo se encontrar comida, já não consegue 
morder nada. E agora as larvas da bicheira devorando sua carne 
dia e noite. O jeito é sair para a estrada em busca da morte. E des-
cansar desse tormento.

 - E por que demorou tanto para morrer? – indago incon-
formado com aquela monstruosa injustiça.

 Com o conhecimento da vida – mas também dos médicos 
-, meu pai vai ensinando:

 - Um ferimento de tiro geralmente infecciona. Quando 
não abicha, a infecção mata rápido. Mas quando surge uma bi-
cheira, o animal pode levar meses até morrer, pois as larvas co-
mem apenas a parte infeccionada da carne. Existem curandeiros e 
médicos que tratam câncer de pessoas com essas larvas.

 - Mas por que esses caçadores malvados não caçam só os 
bichos que não têm filhinhos? – continuo na minha curiosidade de 
garoto de seis ou sete anos. Ele tem resposta pra tudo. De compro-
vado fundamento:

 - Acontece que as mães com filhotes não podem ficar es-
condidas; elas precisam sair em busca de alimento, seja para dar 
aos filhotes, seja para comer e assim produzir leite. Às vezes os 
pais também ajudam nesse trabalho arriscado de buscar comida. 
Então a mãe e o pai dos bichinhos são sempre os primeiros a cair 
em armadilhas ou levar tiros de caçadores impiedosos. Com as 
aves também acontece isso que vimos hoje. Imagine só quando 
uma pomba ou uma marrequinha tem a asa quebrada ou morre 
com um tiro... Nem dá pra pensar nos filhotes que ficam no ninho 
sem o calor da mãe e sem comida. Para sempre (Continua em 
edição posterior).

Lições sobre a caça e a 
alma dos homens



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO  DE 2020
ANO XXXIV    Nº 1256  R$ 2,00

Leia Mais

04

07

08

08

11

Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Governo repassa 72 milhões para a 
agricultura familiar

Seguros do Sicredi beneficiam mais de 
3 mil associados da região

INSS volta a marcar perícia médica 
pelo telefone 135

Multas podem ser pagas através de 
aplicativo no celular

Prazo para concluir CNH não 
vencerá durante a pandemia

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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Legislativo de Coronel Bicaco 
autoriza repasse financeiro ao 

Hospital Santo Antônio de Pádua

Na sessão ordinária da segunda-feira (21/09), os vereadores aprovaram, por unanimidade, o Proje-
to de Lei nº 080/2020 que autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a repassar recursos financei-
ros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP).

Conforme o texto, o valor de R$ 84.100,00 será utilizado na liquidação da folha de pessoal do mês 
de setembro deste ano e seus encargos (INSS e FGTS), além do pagamento das férias dos colabora-
dores do hospital.

Ainda, de acordo com o projeto, o montante será repassado em uma parcela, a contar da vigência 
da lei.

Montante de R$ 84,1 mil servirá para custear despesas da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua

Diones Roberto Becker


