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Condenado por 
feminicídio

O Tribunal do Júri condenou, em Tenente Portela, homem acusado de feminicídio ocorrido em 2017. O réu 
Adelar Schmidt, popularmente conhecido por ‘Burro Branco’, foi condenado a 14 anos de prisão. Ele vai aguardar 
o trânsito em julgado do processo em liberdade. A tese de feminicídio foi um dos quesitos aceitos pelos jurados.
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Estado determina 
fechamento de turno em 
escola de Tenente Portela

Impacto de Usina no Parque 
do Turvo será  debatido na 
Assembléia Legislátiva
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A folia
exige 
preparo
Para curtir o Carnaval 
com tranquilidade, é 
preciso priorizar conforto, 
hidratação, alimentação e 
evitar exageros. | Pág. 3

Vaga-lume 
entra para a lista 

de insetos em 
extinção Pág. 5
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 OPINIÃO

Todos os brasileiros sabem como a esquerda em geral e o pe-
tismo em particular apreciam “narrativas”. Quando o partido se 
dá mal, a narrativa desmonta os fatos, peça por peça, recompon-
do-os como num jogo de armar até ficarem com o aspecto deseja-
do. E o que é mais insólito: quem os segue vira Alice no país das 
narrativas. Passa a habitá-las.

Foi assim, por exemplo, que os terroristas que lutaram nos 
anos 60 e 70, financiados por Cuba e por Moscou para implantar 
o comunismo no Brasil, são exibidos como heróis e mártires da 
democracia. Foi assim que o sítio de Atibaia, onde não havia um 
palito que não pertencesse a Lula, onde ele esteve cento e tantas 
vezes em cinco anos (e onde, descoberta a tramoia, nunca mais 
voltou) jamais lhe pertenceu, segundo a narrativa. E por aí vai a 
mentira.

Ela é companheira inseparável de todos os erros, de todos os 
vícios e de todos os crimes. Mente o marido infiel, o aluno vadio 
e o professor militante; mente o ladrão, o estuprador e o homici-
da. A mentira só não é agravante de todos os crimes porque sua 
presença em tais atos, de tão constante, se tornou natural e virou 
direito. Ela reina nas narrativas e sobre as expectativas.

Corromper a verdade não é um delito menor. Escrevi outro 
dia que antes de o bandido se tornar bandido, houve o ciclo das 
mentiras, turbando o caráter e preparando o terreno para o que 
vem depois.

O Brasil foi sede de um mecanismo que o saqueou em pro-
porções descomunais e pôs no chinelo ocorrências semelhantes 
na história universal. Os atos criminosos envolveram fraude em 
licitações, corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro 
e organização de quadrilha. Os que cometeram esses atos eram 
mentirosos escolados e ninguém se surpreendeu com que assim 
fosse. A surpresa veio do filme “Democracia em Vertigem”, um 
condensado de mistificações sobre o impeachment de Dilma, so-
bre o Brasil e sobre o governo Bolsonaro, produzido com o intuito 
de vitimizar os criminosos em vítimas. Estranhas vítimas! Víti-
mas de vários partidos, que devolveram dinheiro roubado, que 
denunciaram os parceiros e já foram condenados em até três graus 
de jurisdição, durante processos acompanhados de perto pelo Su-
premo Tribunal Federal.

A sensação de poder é mais perigosa e afoita do que o próprio 
poder. O poder cobra proteção; a sensação de poder faz crer que a 
mentira vai pegar e suscita uma espécie de fé.

O suposto documentário que produziram para esse fim é obra 
de ficção. Conta que Bolsonaro é um ogro, que acabou a demo-
cracia no Brasil, e que houve um golpe, aqui, em 2016. Agora, 
vestiram black tie, lustraram os sapatos, pisaram no tapete verme-
lho e tentaram aplicar um golpe na Academy Awards. Não colou.

O GOLPE DO “GOLPE” 
NÃO COLOU NA ACADEMY 
AWARDS

É um incentivo à matança de mulheres 
casos como o da professora de Pelotas

Carlos Wagner
Existem muitos motivos para explicar o fantástico crescimento de 233,33% no número de assassi-

natos de mulheres no primeiro mês de 2020 comparado com janeiro de 2019. Mas um motivo em par-
ticular incentiva este tipo de crime, cujo nome técnico é feminicídio: a impunidade que ocorre quando 
a polícia não consegue provas que levem ao assassino, porque o corpo da vítima não é encontrado. 
Incluem-se nessa condição os casos de três mulheres desaparecidas no Rio Grande do Sul, sendo que 
uma delas estava grávida de sete meses e outra acompanhada pelo filho de sete anos. Os suspeitos, 
segundo a polícia, em um dos casos é o ex-marido e nos outros dois, os amantes. Todos foram investi-
gados, e dois foram indiciados, sendo que um ficou 50 dias preso. Mas se safaram porque a polícia não 
conseguiu reunir provas para incriminá-los.

As desaparecidas, procuradas vivas ou mortas, são: Porto Alegre, 2005, a comerciante Sirlene de 
Freitas Moraes, 42 anos, acompanhada pelo seu filho Gabriel, sete. Três Passos, 2011, Cintia Luana Ri-
beiro Moraes, 14 anos, grávida de sete meses. Pelotas, 2015, Cláudia Hartleben, 47 anos, professora do 
curso de biotecnologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A Polícia Civil não tem estrutura 
para resolver casos que exigem uma longa investigação. Então, eles só são resolvidos ao acaso. Como 
aconteceu com a contadora Sandra Mara Trentin, 48 anos, de Palmeira das Missões. Desapareceu em 
janeiro de 2018 e a polícia prendeu como suspeito o seu marido, Paulo Landfeldt. Ele foi acusado de 
ter contratado Ismael Bonetto para praticar o crime. Como o corpo não foi encontrado, Landfeldt con-
seguiu um habeas corpus e foi liberado. Um ano depois, em 2019, um agricultor encontrou ao acaso 
um corpo enterrado em uma cova rasa ao lado da BR-153, no trecho Palmeira e Panambi. A autópsia 
contou uma história para a polícia, e incriminou Landfeldt e Bonetto. Os dois estão presos aguardando 
julgamento.

Nas minhas andanças como repórter investigativo, eu aprendi uma coisa: a presença do Estado, mes-
mo que seja mínima, demonstra para o matador que a busca pela prova continua. E para os familiares, 
que o Estado não os abandonou. Os policiais antigos chamam isso de “efeito pedagógico”, um recado 
para o matador, de que a polícia permanece atrás dele. Tenho defendido a necessidade da Polícia Civil 
montar uma estrutura mínima para continuar a investigação desses casos. Fiz isso no post “Procurados 
vivos ou mortos”, em setembro de 2018, e em “A imprensa não está nem aí para o desaparecimento da 
professora de Pelotas”, em novembro de 2019. Por quê? Sou um velho repórter estradeiro, 69 anos, 40 
de profissão e 30 e poucos nas redações. Sempre trabalhei em investigação jornalística e matérias de 
conflitos sociais. O inferno que as famílias dos desaparecidos vivem por não saber o que aconteceu vez 
ou outra povoa os meus pensamentos. O vice-governador e titular da Secretária de Segurança Pública 
(SSP), delegado Ranolfo Vieira Júnior, é um profundo conhecedor do problema. O atual governador 
do Estado, Eduardo Leite (PSDB), era prefeito de Pelotas quando a professora Cláudia desapareceu.

Os meus colegas repórteres, que estão nas redações, também são conhecedores do assunto. Um 
aviso a estes meus colegas: quando vocês saírem da redação, esse tipo de caso não fica aí em uma ga-
veta, ele te acompanha. A estatística que citei no começo da conversa é da SSP – há várias matérias na 
internet sobre o assunto. Na segunda-feira (10/02), o governo disponibilizou as estatísticas dos crimes. 
A maioria baixou na comparação do primeiro mês de 2020 com janeiro de 2019, principalmente os 
chamados crimes importantes, tipo: homicídios, -36,68%; ataque a bancos, -50%; e roubo de veículos, 
-26,32%. O Rio Grande do Sul possui uma das melhores redes de proteção às mulheres do Brasil. Mas 
não tem conseguido impedir o aumento dos casos de feminicídio, um crime que geralmente tem os 
filhos como testemunha. Como repórter, já estive na cena de vários desses crimes. É algo que nunca 
mais se esquece. Carlos Alberto Wagner, é repórter brasileiro, fez carreira no jornalismo investigativo por 

mais de 30 anos no jornal Zero Hora, onde se especializou em temas sociais como conflitos 
fundiários, questões de fronteira e criminalidade.

O primeiro de muitos
Esse é um ano de rivalidade. Nem estamos falando de politica, que 

é ano de eleição e algumas rivalidades se afloram, mas de futebol, em 
um ano que será marcado por muitos grenais. O primeiro embate entre 
Grêmio e Inter acontece neste final de semana.

Ainda poderemos ter mais grenais no segundo turno do Gaúchão, 
na Libertadores se o Inter passar pelo Tolima, serão dois jogos, mais 
dois no Brasileirão e sempre tem o risco ainda de um encontro em 

numa das fases decisivas da Copa do Brasil ou em mata-mata da própria Liberdadores.
Neste ano o futebol Gaúcho vive emoções diferentes. O Inter manteve uma boa base do ano passado 

e acrescentou peças pontuais, inclusive na casamata. O Grêmio mudou mais profundamente, perdeu 
seu principal nome nos títulos de 2016, 2017 e 2018, mas manteve o seu principal craque atual e con-
tratou bastante gente começando por um goleiro.

O Grenal desta semana será o primeiro grande teste de ambas as equipes para medir suas pretenções 
para a temperada. Nem uma das equipes está 100%, e isso também contribuí para termos um bom jogo.
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Decidindo um mandato eletivo
Provavelmente o legislativo de Tenente Portel terá uma tarefa difícil em ano eleitoral, se de 
fato couber a ele a decisões sobre a manutenção no cargo do vereador e ex-cacique Valdo-
nes. Com a condenação em primeira instância, as sentença tem um dispositivo onde trans-
fere aos colegas a responsabilidade de mantê-lo ou não no cargo. A perda automática dos 
direitos políticos só ocorreria com o trânsito em julgado. Até hoje, mesmo com o colega na 
cadeia, os vereadores nunca se manifestaram oficialmente sobre o caso, que, apenas com a 
iniciativa de um deles, poderia determinar a criação de um conselho de ética para julgar o 
ocorrido. A tarefa é difícil, pois mexeria com o desejo eleitoral de mais de 900 portelenses 
em um ano em que acontecem as buscas de reeleições. Não é a primeira vez que o legisla-
tivo não está nem aí para delitos ou acusação de crimes por seus pares. No passado o verea-
dor Balaço do PMDB 
acabou sendo manti-
do no cargo mesmo 
com denúncia de trá-
fico de drogas e o ex-
-prefeito Ibe (Rubes 
Furrini), com a con-
denação por improbi-
dade administrativa, 
quando só seria afas-
tado por decisão do 
TRE, caso não renun-
ciasse antes.

A mãe de Joãozinho teve gêmeos, então 
seu pai o levou para a escola e disse:
– “Diga à sua professora que sua mamãe 
está agora no hospital porque você ganhou 
dois irmãos pequenos e que você não irá à 
escola esta semana.”
– “Sim papai”, disse Joãozinho .
Quando Joãozinho voltou da escola, seu 
pai perguntou:
– “Bem, o que a professora disse a você?”
– “Ela me deu parabéns pelo bebê” – res-
pondeu Joãozinho.
O papai diz a ele:
– “O bebê?, Joãozinho, mas você sabe que 
são dois bebês e não um!
Joãozinho responde:
– “Sim, mas vou guardar o outro bebê para 
a próxima semana.”

Após 20 anos de trabalho, um ginecolo-
gista de sucesso se cansou das deman-
das das seguradoras e de toda a pape-
lada e decidiu que, embora isso fosse 
tudo o que sabia, procuraria uma nova 
carreira para ganhar a vida.

Pelo cano de descarga...

Na esperança de tentar uma 
carreira em que mãos habilido-
sas seriam de grande importân-

cia, ele decidiu se tornar um mecânico, 
pois trabalhar em uma garagem sempre 
foi algo em que ele achava que poderia 
ser bom.
Ele foi para a escola técnica local, se 
matriculou nas aulas noturnas, partici-
pou diligentemente e aprendeu tudo o 
que podia.
Quando a época do exame prático ficou 
mais próxima, o ginecologista prepa-
rou-se cuidadosamente por semanas e 
completou o exame com grande habi-
lidade.
Quando os resultados retornaram, ele ficou 
surpreso ao descobrir que havia obtido uma 
pontuação de 150%. Temendo um erro, ele 
ligou para o instrutor e disse:

– “Não quero parecer ingrato por um re-
sultado tão notável, mas me pergunto se há 
algum erro na nota”.
O instrutor disse:
-“Durante o exame, você desmontou o mo-
tor perfeitamente, o que representava 50% 
da nota total. Remontou perfeitamente o 
motor, que também valia 50% da nota “.

Após uma pausa, o instrutor acrescentou: 
“Eu lhe dei 50% a mais porque você fez 
isso através do cano de escapamento, algo 
que eu nunca tinha visto em toda a minha 
carreira”.

Protesto contra fim 
de turno escolar

O corpo docente e a comunidade reagiram 
contra a decisão de terminar com um dos 
turnos da Estadual Tenente Portela. Várias 
medidas estão sendo tomadas. Será elabo-
rado um abaixo-assinado repudiando a pro-
posta da SEDUC e em forma de protesto 
será suspenso o reinício das aulas que deve-
riam iniciar na próxima segunda-feira. No 
Educandário estudam perto de 200 alunos. 
A escola existe há mais de 60 anos em nos-
sa comunidade.

Juri condena feminicida
Uma sessão do tribunal de juri da Comarca 
de Tenente Portela condenou a 14 anos de 
reclusão um réu acusado de matar a compa-
nheira com uma tábua de carne. Os jurados 
deliberaram, diante dos quesitos formula-
dos, que o crime se caracterizou como fe-
minicídio. Como o réu está em liberdade e a 
pena foi inferior a 15 anos, continuará solto 
até a sentença tenha transitado em julgado. 
A defesa, que já informou que irá recorrer 
da sentença alegou no juri negativa de auto-
ria frente a falta de provas.

Conselho Tutelar
Projeto de lei aprovado pelo legislativo de 
Portela praticamente dobra as horas de pre-
sença dos conselheiros tutelares no Conse-
lho local. Os conselheiros estão negociando 
com a administração uma alternativa para a 
nova norma afim de garantir uma presença 
razoável na atividade.

Kelly na TV
A locutora Kelly Barbosa, que atuou por 
anos no Sistema Província de rádio, é a 
mais nova apresentadora do Balanço Geral 
da TV Record na Sucursal do Mato Grosso. 
Kelly  estréia na telinha após fazer muito 
sucesso com programas de rádio naquele 
estado. 

Pesquisas
O Sistema Província está firmando acordo 
com agência de pesquisa catarinense para 
levar ao seu público as tendências eleitorais 
de 2020 na Região Celeiro.

***Dizem por aí que pouca sorte teve o réu 
desta semana. Acusado de feminicídio teve 
5 mulher no corpo de jurados.
***Mesmo assim muitas pessoas da comu-
nidade consideraram, diante dos fatos rela-
tados, uma pena branda.
*** Eleitores do Cacique Valdones dão 
como certo o seu retorno ao legislativo em 
maio.
***O único impedimento para sua volta, 
após progressão de regime, seria uma ma-
nifestação contrária dos seus pares.
***A defesa tem convicção de que um re-
curso no sentido de afasta-lo será derruba-
do em estância superior uma vez que ainda 
está longe o trânsito em julgado.
***Nos dias de chuva a gente vê como ain-
da tem muita gente que desconhece a lata 
de lixo.

***Bocas de lobo ficam lotadas de lixo, 
principalmente nas baixadas que recebem 
água da região da praça do BB.
***As postagens de alguns na internet de-
mostram claramente que o amor supera hu-
milhações...rsrs
***Dizem por aí que circulam em redes 
sociais fotos de maquinas de dois muni-
cípios da microrregião fazendo açudes na 
Ilha Vermelha.
***Os moradores de Pinheirinho do Vale 
querem saber se nos municípios, donos das 
máquinas, não existe mais necessidade de-
las....
As fotos retratam uma draga e um cami-
nhão.
***Dizem por aí que a situação local esta 
enfrentando dificuldades em encontrar um 
candidato para disputar as eleições 2020.
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Tribunal do Júri condena homem por 
feminicídio em Tenente Portela

O Tribunal do Júri se reuniu nesta se-
mana em Tenente Portela para julgar um 
caso que chocou a comunidade portelen-
se no ano de 2017.

Na época, Clarice de Azevedo, 29 
anos, foi atacada dentro da sua casa. O 
local do crime era uma verdadeira cena 
de horror. Ela foi atingida em um quarto, 
próximo de uma cama onde estava dor-
mindo a sua filha, na época com 10 anos, 
e foi golpeada repetidas vezes na cabeça 
com uma tábua de cortar de carne.

A Brigada Militar e a Polícia Civil 
quando atenderam a ocorrência, por 
volta das 4 horas, do dia 22 de janeiro 
daquele ano, inicialmente receberam a 
informações de alguém havia invadido a 
casa e cometido o crime, no entanto, na 
mesma madrugada, já se encontrou ele-
mentos que apontavam a autoria para o 
companheiro da vítima, Adelar Schmidt, 
conhecido popularmente como “Burro 
Branco”.

Clarice ainda tinha sinais vitais, foi 
atendida inicialmente em Tenente Porte-
la, mas em virtude de uma grave lesão 
na altura da cabeça foi conduzida ao 
Hospital de Caridade de Três Passos, 
onde ficou internada, até não resistiu aos 
ferimentos e morreu no dia 04 de feve-
reiro.

Ainda na noite do crime, Shimidt, 
que já tinha medidas protetivas contra si, 
foi preso, mas saiu dias depois por efeito 
de habeas corpus e aguardava o julga-
mento em liberdade.

O conselho de sentença reunido foi 
formado por cinco mulheres e dois ho-
mens. A defesa de Adelar Shimidt, for-
mada pelos advogados Bruno Seligman 
de Menezes e Diego da Rosa Garcia, 
alegou que não haviam provas capazes 
de provar a autoria do crime. O acusado 
negava a autoria do crime, mas pouco 
disse em seu depoimento no dia do jul-
gamento. A acusação, representada pelo 
promotor Miguel Germano Podanosche, 

sustentou durante o julgamento que as 
provas eram suficientes para condenar o 
acusado e que estava provada a autoria 
por parte do empresário.

O corpo de jurados decidiu pela con-
denação do acusado e tipificou o crime 
como feminicídio, crime cometido pela 
condição da vitima ser mulher.

No final o juíz Gustavo Negri Gar-
cia, que presidiu os trabalhos, divulgou a 
sentença de 14 anos de prisão em regime 
fechado. Mesmo com a condenação ele 
ainda não começa a cumprir a pena, uma 
vez que ele precisa aguardar o trânsito 
em julgado do processo. 

Adelar Schmidt aguardará em liberdade o trânsito em julgado do processo

Feminicídios 
triplicam no 

RS em janeiro 
deste ano

O feminicídio triplicou 
no Rio Grande do Sul no 
mês de janeiro de 2020 se 
comparado com o mesmo 
período em 2019. Foram 
registados 10 feminicídios 
no mês passado. Enquanto 
em janeiro de 2019, a Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica (SSP-RS) registrou 
três.

Os crimes ocorridos 
em 2020 ocorreram em 
Erechim, Parobé, Porto 
Alegre (2), São Leopoldo, Campo Bom, 
Canela, Nova Petrópolis, Torres e Ve-
nâncio Aires.

A estatística divulgada pela SSP con-
ta com 3359 ameaças, 2083 lesões cor-
porais, 134 estupros, 10 feminicídios 
consumados e 32 feminicídios tentados. 
Todos crimes são classificados como 
violência contra as mulheres no relató-
rio da SSP.

Outros crimes do indicador de vio-
lência contra a mulher diminuíram. As 
tentativas de feminicídio tiveram queda. 
A polícia registrou 44 casos em janei-
ro do ano passado contra 32 no último 
mês, representando 27% de diminuição. 

Além disso, casos de ameaça diminu-
íram 10%, e lesão corporal, 1,5%. O 
número de ocorrências de estupro foi de 
184 em janeiro de 2019 contra 134 no 
mês anterior.

O feminicídio é o homicídio prati-
cado contra a mulher em decorrência 
do fato de ela ser mulher (misoginia e 
menosprezo pela condição feminina ou 
discriminação de gênero, fatores que 
também podem envolver violência se-
xual) ou em decorrência de violência 
doméstica. A lei 13.104/15, mais conhe-
cida como Lei do Feminicídio, alterou o 
Código Penal brasileiro, incluindo como 
qualificador do crime de homicídio o fe-
minicídio.

D
iones R

oberto B
ecker

Polícia Civil/Divulgação
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 O deputado estadual Jefer-
son Fernandes (PT) protocolou 
um pedido de realização de au-
diência pública na Comissão de 
Cidadania e Direitos Humanos 
(CCDH), da Assembleia Legis-
lativa (AL-RS), para discutir os 
impactos do Complexo Hidre-
létrico Garabi-Panambi no Par-
que Estadual do Turvo, situado 
no município de Derrubadas. 
A sugestão do debate partiu do 
vereador de Três Passos, Vini-
cius Araújo (PCdoB).

Desde 2015, por determi-
nação da Justiça Federal, está 
proibida a expedição de licença 
prévia e está suspenso o proces-
so de licenciamento ambiental 
para a instalação do empre-
endimento binacional no Rio 
Uruguai. A decisão de manter 
o processo paralisado está em-
basada no fato de que a obra 
irá afetar o Parque Estadual do 
Turvo, que é uma unidade de 

conservação integral que não 
pode sofrer qualquer alteração 
humana.

A preocupação do edil três-
-passense e repassada ao parla-
mentar se deve ao fato de que 
ainda cabe recurso à decisão e 
não existe garantia de proteção 
do Parque Estadual do Turvo, 
especialmente ao Salto do Yu-
cumã, que já sofre consequên-
cias de barragem argentina.

– Muitos defensores da obra 
estão apegados à ideia de de-
senvolvimento. Mas não há ga-
rantia nem disso e muito menos 
para o meio ambiente. Alguns 
cogitam a hipótese de comprar 
uma área próxima à unidade 
de conservação ambiental para 
compensar um possível ala-
gamento – ressaltou Vinicius 
Araújo.

O deputado Jeferson Fer-
nandes lembrou que o Código 
do Meio Ambiente foi alterado 

Parlamentar propõe debate sobre 
impactos de usina hidrelétrica no 

Parque Estadual do Turvo

recentemente a partir de projeto 
aprovado na Assembleia Legis-
lativa, retirando uma série de 
proteções ambientais, inclusive 
às populações ribeirinhas.

– Um decreto estadual de 
2014 determinava que o Esta-
do assumisse o compromisso 
de garantir reassentamento dos 
atingidos e políticas de manu-
tenção destas famílias. Mas o 
novo código retira essa deter-
minação. Precisamos ao menos 
ouvir essas pessoas para evitar 
prejuízos sociais, ambientais e 
a violação dos direitos básicos 
desta população – destacou o 
petista.

Conforme o parlamentar, o 
requerimento apresentado na 
CCDH deverá ser apreciado em 
breve. – A ideia é que a audi-
ência pública seja realizada no 
Parque Estadual do Turvo ou em 
local a ser definido nas cidades 
atingidas – frisou Fernandes.

Jalm
o Fornari

Autoridades e ambientalistas temem o alagamento do Salto do Yucumã, localizado dentro do Parque al do Turvo

Zero H
ora

Ele acordou pela manhã, naquele seu do-
mingo 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 audi-
ção foi o dos carros que seguiam naquele vai e vem desesperado 
de quem parece 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...
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O Rio Gran-
de do Sul en-
trou 2020 como 
o terceiro Esta-
do com maior 
número de star-
tups no Brasil, 
mostram dados 
da Associação 
Brasileira de 
Startups (ABS-
tartups). A con-
tagem até início 

de fevereiro soma 922 jovens empresas gaúchas trabalhando com 
inovação tecnológica, atrás apenas de Minas Gerais (1,1 mil) e São 
Paulo (3.817), mas à frente de Rio de Janeiro (843) e Paraná (644). 
Porto Alegre é a quarta capital na lista, com 551 startups.

Os dados confirmam uma trajetória que GaúchaZH tem mostra-
do nos últimos meses em uma série de matérias sobre inovação. Ao 
longo de 2019, a reportagem passou por 11 cidades para apresentar 
os principais parques tecnológicos, as incubadoras e os hubs de 
independentes que fomentam o empreendedorismo tecnológico no 
Estado. 

O trabalho deixa claro como a inovação se tornou uma ambição 
nos polos econômicos — e já é um importante motor para a econo-
mia e a geração de emprego.

A reportagem rodou cerca 4 mil quilômetros, entrevistou mais 
de 150 empresários, acadêmicos e investidores e apresentou ao lei-
tor pelo menos 50 cases que colocam o Rio Grande do Sul no radar 
mundial da inovação.

Rio Grande do Sul é o 
terceiro Estado com 

mais startups no país

Redentora terá Escolinha 
Municipal de Futebol

A Administração Munici-
pal de Redentora, por meio da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, instituiu a Escoli-
nha Municipal de Futebol, que 
iniciará as atividades em breve. 
Os treinamentos serão desen-
volvidos no Campo de Futebol 
e no Ginásio de Esportes, que 
em breve voltará a estar à dis-
posição da comunidade.

A primeira dama e secretária 
Municipal de Assistência So-
cial, Eliane Amaral Costa, es-

teve reunida hoje, dia 10 de fe-
vereiro, com o educador físico 
Mariel Gobbi. O profissional já 
está entrando em contato com 
os responsáveis pelas crianças 
e adolescentes que possuem 
Número de Identificação Social 
(NIS) para fazer as matrículas 
na Escolinha.

As atividades vão se iniciar 
com os meninos com idades até 
18 anos. O projeto social é gra-
tuito e a Administração Muni-
cipal vai fornecer o material, o 

fardamento e o transporte para 
a integração com os municípios 
vizinhos.

Maiores informações podem 
ser obtidas com Mariel pelo te-
lefone (55) 99943 0811.

Segundo a primeira dama 
Eliane, a intenção da Adminis-
tração Municipal é proporcio-
nar atividades construtivas às 
crianças e adolescentes no con-
tra turno escolar, como a prática 
esportiva, para que os mesmos 
tenham uma vida saudável.

O educador fisíco Mariel Gobi será o reponsável pelos treinos 
D

ivulgação
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ESPECIAL

STF confirma que motorista profissional 
condenado pode ter a CNH suspensa

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) confirmou nesta quarta-
-feira (12) que o motorista 
profissional condenado por ho-
micídio culposo pode ter a Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) suspensa e ser impedi-
do temporariamente de dirigir. 
Por unanimidade, o plenário do 
STF entendeu que a medida não 
ofende o direito constitucional 
ao trabalho.

A pena de suspensão da 
CNH está prevista no Artigo 
302 do Código Brasileiro de 
Trânsito (CBT). Pelo dispositi-
vo, o homicídio culposo come-
tido na direção de um veículo é 
punido com pena de detenção 
de dois a quatro anos, além da 
suspensão para dirigir. 

Apesar de a suspensão estar 
prevista na norma desde 1997, 
a defesa de um motorista de 
ônibus que atropelou e matou 
um motociclista em Barbacena/
MG, em 2004, alegou na Justi-
ça de Minas Gerais que a pena 
não poderia ser aplicada por in-
viabilizar o seu sustento como 
motorista profissional. Ao ana-

lisar o caso, a Justiça mineira 
autorizou o motorista a dirigir. 
O Ministério Público Estadual 
resolveu recorrer ao STF. 

Na sessão desta quarta-feira, 
por unanimidade, os ministros 
seguiram o voto proferido pelo 
relator, ministro Luís Roberto 
Barroso, e entenderam que o 
direito constitucional ao traba-
lho não é absoluto e a medida 
de suspensão da habilitação é 
uma forma de individualizar a 
pena para punir adequadamente 
cada crime cometido.

– O Brasil é um dos recor-
distas mundiais de acidentes de 
trânsito, embora tenha havido 
uma paulatina redução nos úl-
timos anos. A pessoa fica impe-
dida de dirigir, mas não de tra-
balhar – disse o ministro Luís 
Roberto Barroso. 

Seguiram o voto do relator, 
os ministros Alexandre de Mo-
raes, Edson Fachin, Rosa We-
ber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Ricardo Lewandowski e Marco 
Aurélio, além do presidente do 
STF, Dias Toffoli.
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Pelo CBT, homicídio culposo cometido na direção de um veículo é punido 
com pena de detenção, além da suspensão para dirigir

TJ-RS decide que comércios têm 
responsabilidade sobre veículos estacionados

Os estabelecimentos comer-
ciais que oferecem a comodida-
de de um estacionamento para 
os clientes assumem o dever de 
guarda e vigilância sobre os ve-
ículos nele depositados, respon-
dendo por danos ou furtos ocor-
ridos em suas dependências’.

Com este entendimento, os 
desembargadores da 10ª Câma-
ra Cível do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul (TJ-RS) 
julgaram procedente o pedido 
de indenização por danos mate-
riais para um cliente que teve a 
moto furtada dentro do estacio-

namento de um supermercado. 
O caso aconteceu na Comarca 
de Uruguaiana.

Caso:
O autor da ação afirmou que 

foi até o Big de Uruguaiana 
com sua moto e deixou no es-
tacionamento para fazer com-
pras. Quando retornou, cerca 
de 15 minutos depois, não en-
controu a motocicleta. Contou 
que tentou obter informações 
com pessoas que entravam e 
saíam do supermercado, com 

funcionários e mototaxistas que 
possuem ponto em frente ao lo-
cal, porém sem êxito. Destacou 
também que representantes do 
estabelecimento teriam solici-
tado os documentos e as chaves 
do veículo, afirmando que o 
prejuízo seria reparado.

Na Justiça, o autor ingressou 
com pedido de indenização por 
danos materiais no valor de R$ 
2.421,00 (valor da moto) e da-
nos morais no valor de aproxi-
madamente de R$ 10 mil.

No Juízo do 1º grau o pedi-
do foi julgado improcedente.

Comércios que oferecem estacionamento para os clientes assumem o dever de guarda e vigilância sobre os veículos nele depositados
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020. OBJETO: Execução de 
cercamento de um pavilhão industrial em prédio localizado junto 
à RSC163. JULGAMENTO: 05/03/2020 às 08:30 hs. LOCAL: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. INFORMA-
ÇÕES: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.
vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.
br. V. Gaúcha, 14/02/2020. CELSO JOSÉ DAL CERO, Prefeito 
Municipal.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. OBJETO: Aquisição de 
pneus para uso na frota municipal. JULGAMENTO: 28/02/2020 
às 08h:30min. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020. OBJETO: 
Prestação de serviços de recapagens de pneus. JULGAMENTO: 
02/03/2020 às 08h:30min. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020. 
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para a adequação 
de edificação para o Almoxarifado Municipal. JULGAMENTO: 
03/03/2020 às 08h:30min.  Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. 
Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., fone 
(55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail com-
pras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 14/02/2020.

CELSO JOSÉ DAL CERO 
Prefeito Municipal

É um conceito amplo que envolve amplitude de movi-
mento, tensão muscular, tecidos moles e capsula articular, 
aderência, resiliência dos tendões, coordenação neuro-
muscular, propriocepção, biomecânica da posição e co-
nhecimento 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 forma 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 preven-
ção de lesões, vai aumenta a eficiência do movimento, 
melhora a performance, controle motor, aumenta a ampli-
tude de movimento ativa.

A mobilidade é um dos cinco elementos básicos que de-
terminam a performance física do indivíduo. A mobilidade 
pode ser dividida em dois componentes: flexibilidade e ca-
pacidade 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 espor-
tes, o que o atleta mais precisa é de mobilidade, ou seja, 
as suas articulações precisam obter amplitudes suficien-
tes para a execução plena dos movimentos. Então, o foco 
deve ser muito maior nas nossas dobradiças do que na 
“flexibilidade muscular”.

A diminuição ou perda da funcionalidade articular é uma 
das principais causas na dificuldade de aprendizagem, re-
dução na evolução, desempenho físico abaixo do poten-
cial e sobretudo compensações e desequilíbrios musculo-
esqueléticos que certamente facilitam o acometimento de 
lesões.

Mobilidade X Desempenho
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Reabrir o hospital é uma meta do Poder 
Executivo de Redentora para este ano

Interditado pela Vigilância 
em Saúde do Rio Grande do 
Sul, o Hospital Santa Rita de 
Cássia, de Redentora, está fe-
chado há vários anos. A atual 
Administração Municipal bus-
ca maneiras legais e recursos 
financeiros para recolocar em 
funcionamento a instituição 
situada na Avenida Constante 
Luiz Gemelli.

Ainda em dezembro do ano 
passado, após contato entre o 
prefeito Nilson Paulo Costa e 
o ministro da Cidadania, Os-
mar Terra, foi encaminhado 
para Brasília, a cópia do projeto 

básico de reforma e adequação 
da estrutura física do Hospital 
Santa Rita de Cássia.

Em entrevista ao Jornal Pro-
víncia, no início de dezembro 
de 2019, Nilson Paulo Costa 
afirmou que a reabertura da 
casa de saúde é um desejo da 
comunidade redentorense. – 
Vamos batalhar pela reativação 
do nosso hospital. A conversa 
com o ministro Osmar Terra 
colocou o assunto em outro pa-
tamar – frisou o prefeito.

Segundo o mandatário, o 
contato direto com o ministro 
da Cidadania surtiu resulta-
do positivo imediato. – Ele se 
comprometeu em acompanhar 

pessoalmente o andamento do 
nosso pleito em Brasília – com-
pletou Nilson Paulo Costa. O 
Executivo de Redentora almeja 
a liberação de R$ 550 mil para 
subsidiar as obras de reforma e 
adequação da estrutura física.

– Também queremos contar 
com o apoio dos vereadores re-
dentorenses, com a indicação 
de emendas impositivas para o 
projeto de reabertura do Hospi-
tal Santa Rita de Cássia – acres-
centou o prefeito.

Sem serviço hospitalar no 
município, os pacientes são 
encaminhados, na maioria das 
vezes, para o Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela.

Hospital Santa Rita de Cássia está interditado há vários anos por determinação da Vigilância em Saúde

Clic Portela
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Cadastro biométrico se torna obrigatório 
em mais 1.725 cidades brasileiras

Os votantes de 1.725 cida-
des do Brasil terão que compa-
recer ao cartório eleitoral para 
fazer a revisão do título eleito-
ral e realizar o cadastramento 
obrigatório da impressão digi-
tal. Quem não fizer o procedi-
mento terá o documento cance-
lado e ficará impedido de votar 
na eleição municipal deste ano.

A lista com os novos mu-
nicípios que passaram a ter o 
cadastramento biométrico obri-
gatório foi publicada no portal 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O prazo para o cidadão 
comparecer ao cartório elei-
toral, contudo, varia em cada 
localidade. As datas podem ser 
conferidas no site do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) de 
cada Estado.

Nesta rodada, foram inclu-
ídos municípios de 17 unida-
des federativas. São eles: Acre, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Es-
pírito Santo, Maranhão, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Pernam-
buco, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina, São Paulo e Rondônia.

Quem perder o prazo para o 
cadastramento obrigatório das 
impressões digitais e tiver 
o título eleitoral cancelado 
ainda pode tentar regularizar 
sua situação até o próximo 
dia 06 de maio. Após essa 
data, quem não estiver com 
o documento regularizado 
não poderá votar nas elei-
ções municipais de outubro 
de 2020, quando serão elei-
tos prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores nos 5.568 muni-
cípios do país.

Desde 2008, 117 milhões 
de pessoas fizeram o cadas-
tramento biométrico na Justi-
ça Eleitoral, num universo de 
147 milhões de cidadãos ap-
tos a votar, segundo dados do 
TSE. No pleito de 2018, os 

votantes de 2.793 municípios já 
estavam obrigados a ter os da-
dos atualizados. A Justiça Elei-
toral quer concluir a coleta das 
impressões digitais de todos os 
eleitores até meados de 2022.

Sesai deve deixar Tenente 
Portela e se instlar 

em Redentora

A Administração Municipal de Redentora está preparando o 
prédio onde em breve será instalado o polo da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai), que atenderá os municípios de Reden-
tora, Tenente Portela e São Valério do Sul.

A instalação da Sesai em Redentora foi acordada entre o pre-
feito Nilson Paulo Costa e o cacique da Terra Indígena do Guarita, 
Carlinhos Alfaiate.

Atualmente a secretaria está instalada em Tenente Portela. O 
novo deve estar pronto em breve.

O local está sendo preperado para receber a Sesai

Segundo foi divulgado pela assessoria de imprensa da prefeitu-
ra municipal de Tenente Portela, as obras para construção da nova 
creche seguem conforme cronograma. Lembrando que esse crôno-
grama foi refeito depois quea  primeira empresa contratada para a 
obra acabou desistindo no meio do caminho.

A obra ficou meses paradas e chegou a figurar numa lista de 
creches que tiveram os convênios rompidos pelo Governo Federal 
em virtude da não conclusão, mas as articulações da administra-
ção conseguiram manter ativo o convênio, abriu-se nova licitação 
e uma segunda empresa assumiu as obras que agora estão em an-
damento.

Após finalizar boa parte da fundação da edificação, a construto-
ra responsável pela obra está realizando neste momento o levanta-
mento das paredes e vigas.

A nova Escola Proinfância está localizada ao lado da Escola 
Estadual Sepé Tiaraju, no bairro Fries, e terá capacidade de rece-
ber até 376 crianças, divididas em dois turnos, ou 188 crianças em 
período integral.

Segundo o release divulgado o investidos será de quase R$ 2 mi-
lhões, recursos provenientes da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE). O edifício será térreo, com todos os ambientes 
necessários ao atendimento das crianças, como sala de atividades, 
berçário, fraldário, lactário, cozinha, refeitório, lavanderia, dentre 
outros. A creche atenderá os padrões de acessibilidade previstos na 
legislação, bem como as exigências de sustentabilidade.

Nova Creche Proinfância 
segue em construção
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

UERGS de Três Passos oferta 
vagas no programa Melhor Idade

A Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul (UERGS) 
receberá inscrições para o pro-
grama Melhor Idade, que possi-
bilita que pessoas com 30 anos 
ou mais participem das aulas de 
disciplinas da graduação ou da 
especialização.

Para esse semestre, foram 
abertas 340 vagas em cursos 

nas unidades de Bagé, Caxias 
do Sul, Encantado, Erechim, 
Guaíba, Montenegro, Porto 
Alegre, Sananduva, Santana do 
Livramento, São Francisco de 
Paula, Tapes, Três Passos e Va-
caria. As inscrições são online 
e o prazo encerra no dia 21 de 
fevereiro.

O programa Melhor Idade 

tem o objetivo de ampliar a par-
ticipação de adultos e idosos 
no ambiente acadêmico, apro-
ximar a universidade da comu-
nidade na qual está inserida e 
possibilitar a troca de conhe-
cimentos entre sociedade e a 
academia. No final do curso, os 
participantes receberão certifi-
cados de atividade de extensão.

Unidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul em Três Passos

D
ivulgação

MEC publica novas diretrizes para 
formação de professores

Ministério da Educação 
(MEC) publicou o texto que cria 
a Base Nacional Comum para a 
Formação Inicial de Professo-
res da Educação Básica (BNC-
-Formação). O documento de-
fine como deve ser a formação 
de licenciatura para futuros do-
centes e é baseado nas exigên-
cias da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que define 
as necessidades de aprendizado 
de alunos tanto da rede pública 
quanto da rede particular.

A maior mudança, de acordo 
com o documento, é a exigên-
cia de aulas práticas presenciais 
que envolvam a equipe docente 

das instituições responsáveis 
por cursos de licenciatura. – A 
resolução estabelece as dire-
trizes e habilidades que irão 
nortear a formação inicial, de-
finindo as competências que 
deverão ser desenvolvidas nos 
futuros professores – explicou 
Jânio Macedo, secretário de 
Educação Básica do MEC.

Cursos à distância também 
deverão oferecer aulas com ati-
vidades presenciais, ainda que 
uma grande parte do processo 
de formação aconteça remota-
mente. – Para a oferta na moda-
lidade de Ensino à Distância, às 
400 horas do componente práti-
co, vinculadas ao estágio curri-

cular, bem como, às 400 horas 
de prática como componente 
curricular ao longo do curso, 
serão obrigatórias e devem ser 
integralmente realizadas de ma-
neira presencial – ponderou Jâ-
nio Macedo.

Segundo o texto, os futuros 
educadores deverão desenvol-
ver habilidades que instiguem 
o senso ético, humano, e criem 
reflexão e possibilidade de aná-
lise no decorrer do ensino. A 
nova formação também prevê 
o desenvolvimento de habilida-
des com uso de tecnologias, de 
dados e informações científicas 
para desenvolver argumentos 
no decorrer da vida curricular.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Documento define como deve ser a formação de licenciatura para futuros docentes e é baseado nas exigências da BNCC

“Ser prenda é ser exuberante. Ser prenda é amar, é encantar. 
Afinal, para nós mulheres gaúchas, ser prenda é mais que um 
presente, é um regalo de Deus”

    Sou Fernada de Carli, nasci no dia 05 de novembro de 1995, 
em Tenente Portela, filha de Ari de Carli e Josefina Dallabrida de 
Carli.

    Danço na Invernada do CTG Guardiões da Fronteira desde 
sua fundação. Fui segunda Prenda Juvenil e hoje estou terceira 
Prenda Adulta.

    Minha vida tradicionalista iniciou em 2010, com o incen-
tivo de minha grande amiga e uma das fundadoras do CTG, Ana 
Sara Niederle. Posso afirmar com toda a convicção que foi ela 
que me levou para esse caminho magnífico, principalmente para 
a dança. Eu só tenho a agradecer.

    Dispor-se a ser uma prenda, vai muito além de vestir uma 
pilcha tradicional, é muito mais do que submeter-se a vários tes-
tes que avaliam seu conhecimento, sua desenvoltura e seu com-
prometimento com a causa tradicionalista. Ser uma prenda tradi-
cionalista é abdicar de uma série de coisas pessoais para servir 
de baliza e alicerce para o tradicionalismo. O fato de estar repre-
sentado minha Entidade, meu estado, retratando a nossa estampa, 
nossa história, o folclore e a cultura do nosso povo, e muito mais 
do que isso, simbolizamos a mulher gaúcha, mostrando sua cora-
gem e importância dentro do Tradicionalismo Gaúcho.

    Por ser um pouco tímida, o início não foi fácil, tive medos 
e insegurança. Mas com o incentivo, a motivação e a vontade de 
aprender cada vez mais e o amor pela dança foi aumentando e 
com isso superei meus medos e insegurança. A emoção, o frio na 
barriga, a expectativa, os choros e os aplausos, só quem dança 
entende a emoção.

    A dança emociona, encanta, engrandece a alma, nos fascina, 
faz-nos sentir a emoção e a vibração de quem está nos assistindo, 
e isso é muito prazeroso e nos revigora. Não é apenas uma forma 
de expressar felicidade, mas também de alcançar a plenitude na 
alma e no coração. Tenho orgulho de ser gaúcha, e carrego no 
peito o amor pela Tradição

    Paixão Cortes, em sua obra “A Prenda Tradicionalista” já 
dizia: “Ser Prenda verdadeiramente, é uma opção corajosa e dig-
na do melhor reconhecimento”.

    Trabalhamos pela manutenção de nossas raízes, agregan-
do pessoas ao tradicionalismo, transmitimos valores étnicos e 
morais, contribuímos pela formação de jovens conscientes do 
seu papel sociocultural. Então, quando vestimos a pilcha, e nos 
denominamos “Prendas “estamos selando um compromisso. O 
compromisso firmado nas verdades do presente, respeitando o 
passado, e cuidando do futuro, para mantermos o que para nós é 
verdadeiro, com a consciência de que somos o cerne cultural que 
mantém viva, a Chama Tradicionalista.

   Este é apenas um pequeno resumo da minha história dentro 
do Tradicionalismo. Sou muito grata pelo que aprendi, e pelo que 
posso transmitir por onde quer que me apresente, sempre levando 
com muito orgulho minha Entidade Tradicionalista. Sou mulher, 
sou gaúcha, sou Tradicionalista.

 Cumprimentos ao CTG Sentinela da Fronteira, que na noite 
de 07 passado, num saboroso jantar dançante, tomaram posse a 
nova Patronagem.

   Desejamos sucesso, muitas realizações frente a esta Enti-
dade.

                   Até a próxima.

As Filhas da Terra Contam 
Seu Pago!

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. OBJETO: Aquisição de 

gêneros alimentícios para uso na merenda escolar dos alunos da 
rede municipal de ensino durante o primeiro semestre de 2020. 
JULGAMENTO: 20/02/2020 às 08h:30min. Local: Centro Adm. 
Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro 
Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.
br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 
07/02/2020.

CELSO JOSÉ DAL CERO 
Prefeito Municipal
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Estado reduz truno de 
tradicional escola de 

Tenente Portela

A Secretaria Estadual de Educação 
emitiu um comunicado à direção da es-
cola Tenente Portela para que reduza sua 
carga horária letiva somente para o perí-
odo da manhã.

O educandário que atende crianças 
do primeiro ao nono ano, sendo séries 
iniciais pela parte da manhã e séries fi-
nais no período da tarde, teria que reade-
quar seu cronograma de aulas somente 
para o período até o meio dia.

Atualmente o colégio está com um 
contingente de 197 alunos. De acordo 
com a Professora Clara Carboni, que 
esteve conversando com nosso depar-
tamento de jornalismo, uma reunião 
envolvendo direção, professores, pais e 
integrantes do legislativo municipal, no 
intuito de encontrar alguma solução para 
esta situação.

A docente ressaltou ainda que a pou-
co tempo a própria SEDUC havia pre-
miado a escola em virtude do seu modo 
de conduzir as aulas e ensinar os alunos.

Na reunião que ocorreu nesta quarta-
-feira ficou definido que será realizado 
um abaixo-assinado contestando a deci-
são da Secretaria Estadual de Educação, 

no intuíto de sensibilizar os gestores 
para que mantenham  a escola com aten-
dimento normal.

Sobre o inicio das aulas que estava 
previsto para a semana que vem a dire-
ção da escola decidiu adiar o retorno, em 
virtude dessa indefinição, ou na expcta-
tiva de que o orgão gestor volte atrás ou 
na reorganização das turmas para que 
elas passem a operar em apenas um tur-
no.

Um dos termores de alguns pais que 
tem filhos matriculados no edencandário 
é de que a decisão possa ser um primei-
ro passo para enbcerrar definitivamente 
com as atividades na escola.

Ainda não há uma definição e e nem 
uma conslusão sobre o assunto. 

A Secretaria Estadual de Educação 
está promovendo adequação nas escolas 
estadusi. Os educnadários com pouycos 
alunos avabaram por ser absorvidos por 
aqueles com mais alunos e a expectati-
va, pelo menos neste momento é de que 
muitas escolas que estão ativas a mais 
de 30 anos, como é o caso da Escola Te-
nente Portela, possam fechar as portas 
dentrto dos próximos anos. 

Coronel Bicaco: CMD planeja 
dois campeonatos simultâneos 

de futebol de campo

 Na noite desta quarta-feira (12), no 
gabinete prefeitoral, aconteceu o ato de 
posse da nova diretoria do Conselho Mu-
nicipal de Desportos (CMD), de Coronel 
Bicaco. Volmir Santos, popular ‘Milho 
Verde’, assumiu a presidência. O manda-
to vai até dezembro deste ano.

Na ocasião, o prefeito Jurandir da Sil-
va solicitou que o CMD promova even-
tos direcionados para outras modalidades 
também, como bocha e voleibol, entre 
outras, além de apoiar o funcionamento 
das escolinhas de futebol. – O CMD terá 
total apoio da Administração Municipal 
– assegurou o chefe do Poder Executivo. 
Ele ainda agradeceu o trabalho realizado 
pela antiga gestão do conselho.

Márcio Costa, que entregou o cargo 
de presidente, revelou que foram enfren-
tadas enormes dificuldades para conse-
guir organizar os campeonatos de futsal 
e futebol de campo. No entanto, afirmou 
que é gratificante fazer parte do CMD. 
– Criam-se novas amizades, mas para as 
coisas acontecerem é preciso que todos 
trabalhem – ressaltou Márcio Costa. Por 
fim, ele agradeceu o empenho e a dispo-
nibilidade de cada integrante, e o apoio 
da Administração Municipal nos últimos 
dois anos.

Ao se manifestar novamente, o pre-
feito pediu que houvesse harmonia e 
transparência na condução do CMD. – 
Cada real investido no esporte não é da 
prefeitura e, sim, do contribuinte. Então, 
quando se investe em esporte, os resul-
tados devem abranger aspectos ligados à 
saúde e à educação – frisou Jurandir da 
Silva.

O vereador João Francisco Marques 
Brasil reconheceu a dificuldade de pro-
mover o esporte em Coronel Bicaco sem 
os auxílios financeiros da municipali-
dade. Também afirmou que cada cola-
borador do CMD deve se empenhar na 
função.

O novo presidente lamentou que, 
muitas vezes, a sociedade bicaquense 
não valoriza o trabalho desenvolvido 

pelo Conselho Municipal de Desportos. 
– Temos que trabalhar e movimentar a 
comunidade através de competições di-
versas – enfatizou Volmir Santos.

Revitalização do 
estádio municipal:
O prefeito Jurandir da Silva revelou 

ainda que está buscando recursos finan-
ceiros em outras esferas governamentais 
para a revitalização do estádio munici-
pal. – É um local propício para a reali-
zação de vários eventos e, também, um 
cartão postal de nossa cidade – disse o 
mandatário.

Mesmo com a perspectiva da revita-
lização, a Administração Municipal e o 
CMD firmaram um acordo verbal visan-
do a execução de melhorias nos banhei-
ros públicos do estádio municipal. Após 
a conclusão destas obras, o objetivo será 
aumentar a segurança para evitar a ação 
de vândalos.

Campeonatos:
Depois do ato de posse, os integran-

tes do CMD permaneceram reunidos 
para as primeiras definições relaciona-
das aos certames municipais que serão 
organizados ao longo de 2020.

Ficou previamente acertada a rea-
lização conjunta dos campeonatos de 
futebol de campo nas categorias livre e 
máster 40. A justificativa para as compe-
tições simultâneas é que estamos em um 
ano eleitoral e a legislação vigente proí-
be a destinação de aporte financeiro por 
parte do poder público a partir de uma 
determinada data.

Também foi praticamente deliberado 
que os dois campeonatos iniciarão no 
mês de abril, quando a colheita da soja 
já estará quase finalizada em Coronel 
Bicaco. As fichas de inscrição para a ca-
tegoria livre e máster 40 serão disponibi-
lizadas em breve.
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Posse da nova diretoria do CMD aconteceu na noite desta quarta-feira (12)Estado determinou que a escola mantivesse apenas o turno da manhã
Luciana M
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A produção de grãos no Brasil nova-
mente supera as previsões de boa safra, 
como mostram os resultados do quinto 
levantamento realizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). As 
lavouras de soja e milho, principalmen-
te, impulsionam o volume total de grãos 
para mais um recorde histórico, com es-
timativa de 251,1 milhões de toneladas, 
uma variação de 3,8% sobre a safra pas-
sada e ganho de 9,1 milhões de tonela-
das. O anúncio foi feito nesta terça-feira 
(11), em Brasília.

 Para área total, espera-se um incre-
mento de 2,5%, alcançando cerca de 

64,8 milhões de hectares e acréscimo 
de 1,6 milhão de ha. O que marca esta 
previsão são as boas condições climá-
ticas que favorecem a recuperação das 
lavouras, abatidas na última temporada 
pela estiagem nos estados de maior pro-
dução. As culturas de primeira safra es-
tão respondendo por 45,6 mil hectares, 
enquanto que as de segunda, terceira e 
de inverno, por 19,3 mil.

As lavouras de soja, que ocupam 
uma área 2,6% maior, começam a ser 
colhidas com uma boa produtividade, 
mantendo a tendência de crescimento 
das últimas safras. 

Conab apresenta novo recorde de grãos 
que chega a 251 milhões de toneladas
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Bombeiros ganham equipamento para 
resgate de vítimas de acidentes

Poder Executivo de Três 
Passos realizou nesta terça-feira 
(11), a entrega de um desencar-
cerador para o 12º Batalhão do 
Corpo de Bombeiros com sede 
no município e que atende gran-
de parte da Região Celeiro. O 
equipamento é utilizado na re-
moção de vítimas de acidentes 
de trânsito que ficam presas às 
ferragens dos veículos.

O novo desencarcerador é 
importado da Holanda e com-

posto por uma bomba hidráu-
lica, além de possuir tesouras, 
cilindro e expansor. Tem capa-
cidade para abrir espaços e cor-
tar estruturas metálicas.

– O desencarcerador que 
estava em uso era antigo, de 
1997. O novo equipamento vai 
possibilitar a retirada da vítima 
em menos tempo e com mais 
segurança – garantiu o coman-
do do 12º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros.

Conforme o prefeito José 
Carlos Amaral, as estatísticas 

revelam a importância e a ne-
cessidade de equipamentos 
com tecnologia de ponta, atuan-
do decisivamente no salvamen-
to de vidas. – Após um acidente 
grave, é com essa tecnologia de 
alta potência que se consegue 
ganhar tempo – acrescentou o 
mandatário.

O novo desencarcerador foi 
adquirido por meio de recursos 
do Fundo Municipal de Reequi-
pamento do Corpo de Bombei-
ros Militar (FUNREBOM) ao 
valor de R$ 130 mil.

Novo equipamento é importado da Holanda e composto por uma bomba hidráulica, além de possuir tesouras, cilindro e expansor

Ascom/Três Passos

A
scom

 Três Passos

Mais de três milhões de 
crianças e jovens devem se 
vacinar contra o sarampo

Nesta etapa, a convocação será para mais de três milhões de 
crianças e jovens na faixa etária de cinco a dezenove anos, que 
devem se vacinar até o próximo dia 13 de março. Com o conceito 
‘Mais proteção para a sua família’, a campanha visa sensibilizar 
pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinar seus filhos, re-
forçando que o sarampo é uma doença grave e que pode matar.

– É importante que as pessoas entendam as consequências de 
não se vacinar contra o sarampo, que é um vírus de alta transmis-
sibilidade, podendo uma pessoa com a doença contaminar mais 18 
indivíduos, e letalidade, principalmente em crianças. Por isso, os 
responsáveis devem ficar atentos e levar suas crianças para vaci-
nar. Também, nesse momento, os gestores estaduais e municipais 
de saúde devem unir forças para deixar o Brasil novamente livre 
da circulação do sarampo – destacou o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta.

Para viabilizar a ação em todo o país, o Ministério da Saúde já 
encaminhou neste ano 3,9 milhões de doses da vacina tríplice viral, 
9% a mais que o solicitado pelos estados. O quantitativo é destina-
do à vacinação de rotina, às ações de interrupção da transmissão do 
vírus e à dose extra chamada de ‘dose zero’ para todas as crianças 
de seis meses a 11 meses e 29 dias.

O objetivo da campanha, que faz parte das ações do Movimento 
Vacina Brasil, do Ministério da Saúde, é ampliar a cobertura vaci-
nal de crianças e jovens, em faixas etárias que ainda não haviam 
sido convocadas e nem imunizadas, evitando o risco de propagação 
do sarampo no país.

Crianças e jovens na faixa etária de cinco a dezenove anos devem se 
vacinar até o próximo dia 13 de março

Sicredi Celeiro RS/SC pro-
moveu na manhã do último 
sábado (08), em Três Passos, 
o primeiro Encontro de Coor-
denadores de Núcleo de 2020. 
Participaram os coordenadores 
dos 19 municípios de atuação 
da cooperativa no Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina.

Na ocasião, foram apresen-
tados os resultados financeiros 

e sociais do ano passado. Além 
disso, foi discutida a pauta das 
assembleias 2020, com as prin-
cipais ações estratégicas para o 
crescimento da cooperativa du-
rante este ano.

Segundo o presidente da Si-
credi Celeiro RS/SC, Vitor Au-
gusto Rizzardi, esse encontro é 
o preparatório para o processo 
assemblear da cooperativa. – É 
o momento em que nós reuni-

mos as lideranças e trazemos 
em primeira mão os números 
de 2019 para os nossos coor-
denadores. Também trazemos 
algumas ações estratégicas para 
serem discutidas entre os co-
ordenadores, visando a forma 
como vamos atuar em 2020, 
além de tudo aquilo que preci-
samos mudar e melhorar para 
esse ano – ponderou Vitor Au-
gusto Rizzardi.

Sicredi Celeiro realizou Encontro de 
Coordenadores de Núcleo

Ascom/Sicredi

Maioria das lavouras com soja 
no Rio Grande do Sul está na 
fase de enchimento de grãos

Em mais recente In-
formativo Conjuntural 
da Emater-Ascar re-
vela que as chuvas das 
últimas semanas con-
tribuíram para a nor-
malização do desenvol-
vimento das lavouras de 
soja. No entanto, muitas 
áreas ainda exibem dis-
tribuição desuniforme.

Conforme levanta-
mento da Emater-Ascar, no Rio Grande do Sul, as lavouras cultiva-
das com a oleaginosa estão nas seguintes fases: desenvolvimento 
vegetativo (24%), floração (33%), enchimento de grãos (42%) e 
maduro e por colher (1%).

Na Região Noroeste, os técnicos da instituição têm observado 
o aumento da incidência de lagartas. São baixos os sintomas de in-
fecção por doenças, mesmo assim, os produtores dão continuidade 
aos tratamentos fitossanitários.
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Redentora rterá Escolinha de Fute-
bol bancada pelo município

Rio Grande do Sul é o terceiro 
Estado com mais startups no país

TJ-RS decide que comércios têm 
responsabilidade sobre veículos estacionados

Reabrir o hospital é uma meta de 
Redentora para este ano

Uergs Três Passos oferece vagas no 
Programa Melhor Idade

CMD de Coronel Bicaco planeja cam-
peonatos de futebol de campo
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A Sicredi Celeiro RS/SC, 
instituição financeira coopera-
tiva, realizou durante a última 
sexta-feira, 07 de fevereiro, na 
sede do Lions Clube, em Três 
Passos, o evento de abertura 
de ano letivo do Programa A 
União Faz A Vida. Participaram 
cerca de 250 educadores dos 
três municípios de atuação do 
PUFV: Tenente Portela, Derru-
badas e Vista Gaúcha. 

Com o intuito de inspirar e 
comemorar os 25 anos do Pro-
grama, o evento contou com a 
participação de dois grandes 
nomes da educação: Marcos 
Schwingel e Amaral Barbosa. 

Marcos Schwingel é ba-
charel em Ciências Contábeis 
e pós-graduado em Marketing, 
Gestão de Cooperativas e Peda-

gogia da Cooperação. Atuou no 
segmento cooperativo por 20 
anos onde exerceu atividades 
nas áreas de Negócios, Comu-
nicação e Marketing e Progra-
mas de Educação. Atua como 
professor universitário em sus-
tentabilidade cooperativa e pe-
dagogia empresarial; palestran-
te no Brasil e no exterior além 
de ser proprietário da Guia So-
luções Educacionais. 

Amaral Barbosa, Graduado 
em Pedagogia com Habilitação 
em Matemática, especialista em 
Gestão Escolar, ex diretor, por 
15 anos na Escola de Ensino 
Fundamental Miguel Antônio 
Lemos, em Pedra Branca (CE), 
que ganhou projeção nacional 
após alcançar um resultado aci-
ma da média das escolas parti-
culares brasileiras no Índice de 

Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). 

O Programa A União faz 
a Vida é a principal iniciati-
va de responsabilidade social 
do Sicredi e objetiva construir 
e vivenciar atitudes e valores 
de cooperação e cidadania. O 
Programa acredita onde com 
pessoas educadas desde cedo e 
interessadas em uma nova cul-
tura na qual o indivíduo e a co-
munidade podem, juntos, criar 
oportunidades de crescimento 
para todos, evoluir e se desen-
volver cada vez mais. 

O PUFV é baseado em va-
lores éticos. Os estudantes e 
escolas que participam são 
norteados por igualdade e equi-
dade; respeito à diversidade; e 
liberdade e participação na vida 
pública.

Educadores da região participam  
da abertura do ano letivo do 
Programa União Faz a Vida

Participaram cerca de 250 educadores dos três municípios de atuação do PUFV: Tenente Portela, 
Derrubadas e Vista Gaúcha

Ascom/Sicredi


