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Comerciária Aposentada

Ponte sobre o
Uruguai

Autoridades da região retomam discussão que poderá mudar nossa economia
Prefeitos retomam debate sobre a construção da ponte entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Rodrigo Locatelli Tissot, de Barra do Guarita, disse que a obra daria uma nova perspectiva para a região.
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Prefeitos da região 
cobram estudo de 
impacto da Usina 
Garabi/Panambi

HSA realiza primeira 
cirurgia bariátrica

Cavalgada abrirá os 
festejos dos 64 anos 
de Tenente Portela

Procedimento foi realizada em paciente com obesidade de 
grau II e contou com apoio de médicos paulista mineiro.
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OIlhares 
sensíveis
5ª edição do Festival de Cinema de Três 
Passos foca na importância do cinema 
em promover a empatia e a comunhão 
entre as pessoas. | Pág. 3

TELEFONIA

Prazo para bloqueio é de 30 dias após a solicitação 
do consumidor, de acordo com a Anatel. | Pág. 5

Cadastro em site impedirá 
ligações indesejadas

ANIVERSÁRIO

Cavalgada abrirá celebração dos 64 anos de 
emancipação politico-administrativa. | Pág. 2

Tenente Portela prepara 
programação especial
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 OPINIÃO
Reforma política

- A confirmação da notícia de um PIB negativo, no primeiro tri-
mestre de 2019, após o IBGE ter anunciado, há mais de um mês, a 

queda da produção da indústria, confirma a estagnação da economia brasileira, num momento em que 
a posse de um novo governo criava expectativas de retomada de um crescimento sustentado,  que era  
estimado, no começo de 2019 , em algo próximo a 3% ao ano.

- Na realidade o novo governo recebeu o país em condições fiscais difíceis, com um déficit nominal 
de mais de 5% do PIB, uma dívida pública elevada e, pior, crescente. A equipe econômica escolheu 
priorizar o ajuste fiscal, onde a reforma previdenciária tem, certamente, uma importância capital. As-
sim, todas as esperanças de crescimento foram subordinadas à aprovação rápida de uma robusta refor-
ma da Previdência.

- Os fatos, por motivos diversos, não correram como previsto. A tramitação do projeto na Câmara, 
sofreu atrasos e está sendo objeto de modificações que podem reduzir a potência fiscal da economia 
projetada. Esta realidade, de certo modo inesperada, reduziu o otimismo do mercado o que se reflete 
na redução do preço dos ativos brasileiros, em depreciação cambial e na paralisia dos investimentos.

- Neste cenário os fabricantes de bens de capital, que apoiaram a reforma previdenciária desde o 
inicio, torcem e trabalham para uma tramitação mais rápida do projeto nas duas casas legislativas, 
para que o país, uma vez eliminado o perigo de um crescimento explosivo da dívida pública, possa se 
dedicar integralmente em recuperar o tempo perdido, retomando o crescimento econômico e criando 
empregos e renda.

- Com a aprovação do projeto a indústria brasileira espera uma reversão nas atuais expectativas, 
com o aumento da confiança, tantos dos empreendedores, quanto dos consumidores, a redução do risco 
país, face à recuperação da solvibilidade das contas públicas no longo prazo e, por consequência, uma 
ulterior redução dos juros básicos, fatores necessários a um ambiente favorável ao crescimento.

- Como dissemos, são todos fatores necessários para criar condições propícias a um novo ciclo de 
desenvolvimento mas, a aprovação da reforma da previdência, de per si, não será suficiente para dar a 
partida ao processo. A equipe econômica, sem se descuidar do acompanhamento do processo legislati-
vo, deve simultaneamente implementar ações que  estimulem a atividade econômica.

- Será necessário diminuir o endividamento das famílias e das empresas, com crédito mais fluido 
e forte redução dos spreads bancários, bem como reduzir os custos da intermediação financeira nos 
empréstimos do BNDES às pequenas e médias empresas tornando os investimentos mais atrativos e 
estimular a demanda, com a retomada das obras públicas paradas, utilizando parcialmente as receitas 
não recorrentes, provenientes de privatizações e concessões.

- Os fabricantes de bens de capital estão cientes que o progresso do país depende de uma união de 
esforços. Tal como apoiaram e apoiam a reforma da previdência, desde já, se colocam à disposição da 
equipe econômica para ajudar a detalhar as sugestões acima elencadas e para auxiliar na implementa-
ção das medidas de desburocratização e desregulamentação que estão sendo propostas pelas diversas 
secretarias do Ministério da Economia.

A indústria e a previdência
João Carlos Marchesan

*João Carlos Marchesan é administrador, empresário e presidente do Conselho de Administração da ABIMAQ

Outro dia, meu filho abordou-me. Queria 
saber por que as pessoas comentam situa-
ções que contrariam a justiça, a razão e a verdade, com um reticen-
te “Pois é...”. Lembrei-me de algo semelhante, que ouvi há muitos 
anos: “Certas coisas só acontecem porque, quando acontecem, a 
única reação das pessoas é dizer que essas coisas acontecem”.

Ou se limitam a um desanimado “Pois é...”.
A audiência de custódia é uma dessas criaturas da irrazão. Foi 

concebida pelo CNJ com o intuito de permitir ao juiz um contato 
direto e imediato com o preso em flagrante para decidir se ele deve 
permanecer preso. Como muito bem pergunta o Dr. Marcelo Rocha 
Monteiro (1), o que pode o juiz intuir da mera observação do sujei-
to à sua frente? Por que, estando o sujeito à sua frente, é vedado ao 
magistrado indagar o motivo de ele ali estar? Por que não promo-
ver, logo, uma audiência de instrução? Pois é...

Recentemente, em Porto Alegre, uma importante operação 
apreendeu 4,6 toneladas de maconha e prendeu meia dúzia de qua-
drilheiros. Na audiência de custódia, alguns apresentavam lesões 
corporais leves, de distintas naturezas e as atribuíam aos policiais. 
Estes, por seu turno, informavam que os presos se haviam machu-
cado ao tentar fugir pelo telhado. A juíza, em vista disso, mandou 
soltar os seis, mas o fez impondo rigorosas condições: dormirem 
sempre em casa, não saírem da comarca, se dedicarem a atividade 
honesta e se apresentarem mensalmente em juízo para um relato 
sobre o que estiverem fazendo na vida. Não ria que o assunto é 
sério.

Algumas horas depois, essa decisão foi revogada por outra ma-
gistrada. E até o momento em que escrevo, nossos policiais – Sí-
sifos com colete à prova de bala – dedicam-se a enxugar o gelo 
da criminalidade rueira, levando tiro e morrendo para recapturar 
os mesmos bandidos que haviam prendido e levado à presença da 
autoridade judiciária. Pois é...

Antes de sentar poeira sobre tão exóticos acontecimentos, a 
bem conhecida Associação dos Juízes para a Democracia (AJD) 
saltou em defesa da juíza da primeira decisão (2). Não ria que o 
assunto é sério. Dessa manifestação, deduzo que a autora da se-
gunda decisão, mandando recapturar os bandidos, cometeu um ato 
que a desqualifica perante a entidade, ou seja, perante o conceito de 
democracia dos tais juízes pela democracia. 

Para o bom entendedor, metade dos adjetivos que a AJD reserva 
a si em seu site basta. Ali se exibe o peito estufado pela autoatri-
buída superioridade moral da esquerda, sempre impugnada pelos 
fatos. Ali está um dos muitos organismos com que esta se infiltra 
e aparelha de modo desastroso as instituições nacionais. A própria 
associação, ativa na campanha Lula Livre (3), exalta sua estreita 
proximidade, com os desordeiros e, não raro, delinquentes movi-
mentos sociais. E é exatamente assim que se compõe a biografia 
desse ente contraditório ao longo de três décadas de militância. 
Os efeitos do ativismo judicial e sua forte carga política, por outro 
lado, se fazem sentir na insegurança jurídica, na expansão da impu-
nidade e na incontida ruptura da ordem, provavelmente vista como 
estratégia de ação política.

Certas coisas acontecem como preço pago por nossa longa e 
silenciosa omissão. É indispensável, nestes novos tempos, que a 
sociedade continue fazendo ouvir sua voz.

(1) “A inutilidade da audiência de custódia”, por Marcelo Ro-
cha Monteiro, no YouTube.

(2) Gauchazh, 13 de julho de 2019
(3) Nota sobre as denúncias do Intercep, no portal da AJD

NÃO RIA QUE É SÉRIO

Nesta quinta-feira o parlamento brasileiro entrou  em férias de meio 
do ano (como se fosse escola). Ficou para o segundo semestre pelo 
menos três pautas que terão significativa influência na vida dos brasi-
leiros: reforma da previdência, reforma tributária e reforma politica.

Apesar de as duas primeiras estarem mais avançadas, é esperada 
que algumas mudanças eleitorais também ocorram em velocidade a 
jato, já que qualquer modificação eleitoral precisa ser aprovada um ano 

antes para poder valer nas próximas eleições.
O Congresso, e de certa forma até o TSE, usam as eleições municipais como teste para mudanças 

que poderão ser aplicadas no contexto geral. Inicialmente se discute mudança nas formas de coliga-
ções, na metodologia do voto de legenda e até no tempo de mandato, assunto bem mais complexo e 
polêmico, que deve ficar para um segundo momento.

Os partidos tentam encontrar formas de se fortalecerem como instituição, por isso buscam mudar 
regras de saída e de ingresso de filiados. Esse assunto já permeia discussões acaloradas, com a pergun-
ta: quem é o dono do mandato, pessoa ou partido?

O assunto vai ser ainda mais barulhento no segundo semestre depois da iniciativa do PDT de punir 
os deputados que votaram contra a sua indicação no caso da reforma de previdência. 

Aqui para nós, com pouca possibilidade de influência em qualquer decisão só resta uma alternativa: 
aguardar as que vem de cima, conhecer as possíveis novas regras, se adaptar e partir para mais uma 
eleição que vai definir os próximos quatro anos da região.
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No facebook...

Semana do Município

O poder público de Portela já está divul-
gando os eventos da semana do Município 
2019, data em que completamos 64 anos de 
emancipação. O ponto alto das atrações será 
o acendimento da chama crioula do MTG 
na localidade. O evento promete atrair tra-
dicionalistas do todas as RTs do Estado.

Brincando com a natureza

Uma estrada municipal foi aberta na locali-
dade de Alto Azul no interior do município. 
Segundo imagens registradas por morado-
res ocorreu a devastação de um trecho de 
pelo menos 300 metros de mata nativa da 
região. Será que o custo benefício, tirando-
-se possíveis vantagens eleitorais, vale a 
pena???

Eleições partidárias

Os partidos estão escolhendo os novos di-
retórios e comissões executivas para o pró-
ximo biênio. Serão eles que mobilizarão o 
pleito municipal com a escolha dos candi-
datos à prefeito e a vereador. Mesmo exis-
tindo candidaturas na estrada, os indicados 
deverão receber a nomeação dos novos di-
retórios em julho, agosto de 2020. O MDB 
de local se reúne no próximo dia 24.

Reforma eleitoral

O Vice Presidente da Republica tem se ma-
nifestado a favor de uma reforma eleitoral 
já prevendo as próximas eleições. A refor-
ma pretendida deverá mexer nas estruturas 
partidárias, nos institutos de fidelidade e na 
forma de eleição. O STF, sobre este assunto, 
já se pronunciou através do Ministro Barro-
so sobre o voto distrital em municípios com 
mais de 200 mil eleitores.

Volta o voto de papel??

Se depender do governo federal e da coe-
rência das promessas de campanha, é muito 
provável que a discussão eleitoral inclua o 
retorno do voto de papel nas eleições bra-
sileiras. Se não como forma de expressão 
manual da vontade nas urnas, como com-
provante da votação eletrônica.

O consultor...
Um pastor cuidava das suas ovelhas, quan-
do avistou no horizonte um possante Jeep 
vindo em sua direção.
Ao chegar perto do pastor o Jeep parou. 
Desce um homem que, sem mais nem me-
nos, pergunta ao pastor:
– Se eu lhe disser quantas ovelhas existem 
aqui você me daria uma?
O pastor humildemente acenou que sim;
Rapidamente o homem sacou seu “lap-top” 
e num instante respondeu:
– Trezentos e trinta e cinco.
O pastor sem nada falar lhe deu a ovelha e 
indagou:
– Se eu adivinhar sua profissão posso ter a 
ovelha de volta?
– Sim, respondeu o homem.
– O senhor é CONSULTOR!
Estupefato o homem devolve a ovelha ao 
pastor, mas não sem antes perguntar a este 
como adivinhou.
– O senhor chegou aqui sem ser chamado, 
se meteu no meu negócio, me disse o que 
eu já sabia e ainda cobrou por isso!,

Ele vai casar!!
Marido chega em casa e fala:

– Querida, convidei um 
amigo para vir jantar 
hoje conosco.
Aos berros ela responde:
– O quê? Cê tá louco? 
A casa tá uma bagunça, 
não fiz compra, a louça 

tá suja e eu não tô com disposição para co-
zinhar algo especial.
– Eu sei.
– Então por que é você o convidou?
– Porque o pobre coitado está pensando em 
casar.

Sem reeleição
Embora nem todas a regras para o pleito municipal estejam claras e definidas, o instituto da 
reeleição deve permanecer para os prefeitos de primeiro mandado. No entanto, nem todos 
expressam o desejo de renovarem um período administrativo após um novo teste nas urnas. 
Mesmo gozando de um bom prestígio no seu eleitorado, o prefeito da Barra da Guarita, 
Rodrigo Locatelli Tisott, revelou à nossa reportagem que permanecer mais quatro anos na 
administração do Município, está fora de seus planos.

Mais um avanço do HSA
Foi comemorado com entusiasmo, na semana 
que passou, a primeira operação bariátrica reali-
zada no Hospital Santo Antônio. O evento, que 
mereceu repercussão regional, foi realizado pela 
equipe coordenada pelo Dr. Ivan Mendonça do 
corpo clinico do HSA, com o apoio do Dr. Fer-
nando Péchy de São Paulo e Dr. Daniel Queiroz 
Neves de Minas Gerais. A paciente submetida ao 
procedimento estava com 110 kg, com obesidade 
grau 2 tinha doença associada com a utilização de 
prótese no joelho. A cirurgia, que foi particular, 
embora para o prosseguimento deste tipo,  o HSA deverá firmar convênios com o SUS. 
Também chamada de Gastroplastia, cirurgia da obesidade é uma plástica no estômago (gas-
tro = estômago e plastia = plástica). Ela tem como objetivo reduzir o peso de pessoas com 
o IMC muito elevado. Famosos como André Marques, o diretor Boninho e o ator Leandro 
Hassum se submeteram a este tipo de cirurgia.

***As redes sociais sempre aprontando e 
às vezes até ocasionando despesas...
*** (1) Na semana que passou, empolgado 
com um namoro no “face”, um jovem se 
precipitou da grande POA até uma pequena 
cidade da região.
***(2) A empolgação era tanta que pegou 
um taxi de Portela até o destino final. Ao 
chegar, concluiu que só viu uma foto pro-
duzida e de rosto...(perfil)
***(3) O taxista, que havia escutado a his-
tória no caminho, saiu com esta: - Se tu vai 
encarar tudo bem, mas se quiser voltar...
Vamos!!!!
***Mais uma vez se prova que ninguém é 
tão bonito quanto foto do “face” e nem tão 
feio como retrato de identidade...kkkk
***Um velho e conceituado (para alguns) 
repórter local retornou a comunidade à pas-
seio. Prá variar, aplicou mais uma....

***A moça do posto perguntou como ele 
estava, ao que recebeu de resposta: - Ainda 
vivo, uma vez que perdi o voo da Chapeco-
ense! O cara se diz repórter esportivo. (N.)
***Dizem por aí que no domingo ocorre a 
final do amador de futebol de campo.
***O tradicional Miraguai enfrenta a Cons-
trutora do Jorge, que é uma mescla da pró-
pria com o Tamoio da São Francisco. Vai 
ser um baita jogo, pelo que dizem.
***Pense num azarado. Um amigo nosso 
está lamentando até agora que perdeu R$ 
100 conto. Se alguém achar avisa o rapaz.
***Dizem por aí que as articulações se-
guem acirradas nos bastidores da politica 
regional, até com direito a reunião secreta 
durante a noite. kkk
***Foi só eu que notei buzinas no dia da 
classificação do Inter. Será que teve carreata 
como nos títulos???
***Sábado tem Grenal. 19 horas!
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Sicredi disponibiliza R$ 20,1 bilhões no 
Plano Safra 2019/2020

Seguindo seu objetivo de 
fomentar cada vez mais o agro-
negócio, o Sicredi vai viabi-
lizar mais de R$ 20,1 bilhões 
em crédito rural no Plano Safra 
2019/2020, projetando atingir 
cerca de 220 mil operações. O 
valor representa um crescimen-
to de 21% nos recursos conce-
didos no ano safra anterior, que 
foi de R$ 16,6 bilhões até o úl-
timo mês de maio.

Do montante para este novo 
ciclo, a expectativa da institui-
ção financeira cooperativa é dis-
ponibilizar R$ 17,5 bilhões em 
operações de custeio, comercia-
lização e investimento, além de 
R$ 2,6 bilhões com recursos di-
recionados, oriundos do Banco 
Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
e do Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste (FCO).

– O crédito rural é funda-
mental para a sustentabilidade 
do agronegócio. Ao optar pelo 
Sicredi, o associado obtém o 
financiamento necessário para 

o seu empreendimento rural e 
contribui com a sua cooperati-
va, beneficiando-se ainda com a 
possibilidade de retorno de re-
sultados e impulsionando o de-
senvolvimento socioeconômico 
da comunidade local – ressalta 
Gustavo Freitas, diretor execu-
tivo de Crédito do Banco Coo-
perativo Sicredi.

Tradicionalmente, o Sicredi 
possui forte atuação no agrone-
gócio brasileiro, estando entre 
os principais financiadores da 

atividade. – Nosso trabalho re-
força a relevância do setor, que 
responde por cerca de 25% do 
PIB e está nas raízes de nossa 
fundação, em 1902 – enfatiza 
Gustavo Freitas. No Plano Sa-
fra 2019/2020, os pequenos e 
médios produtores rurais conti-
nuam sendo os principais perfis 
atendidos pela instituição. No 
ciclo anterior, 80% das opera-
ções realizadas foram direcio-
nados a estes públicos.

Por meio de desembolsos 

do Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Fa-
miliar (PRONAF), com recur-
sos do BNDES, o Sicredi tem 
apoiado fortemente a agricul-
tura familiar. Para se ter uma 
ideia, entre janeiro e dezembro 
de 2018, a instituição realizou 
aproximadamente 20 mil ope-
rações de investimento, tota-
lizando mais de R$ 1,2 bilhão 
via PRONAF. Com isso, foi o 
agente financeiro com o maior 
volume de recursos e de ope-
rações nesta categoria no ano 
passado com recursos do banco 
de desenvolvimento, também 
ocupando o 1º lugar em opera-
ções indiretas nas linhas PRO-
NAMP, Inovagro e Moderagro.

O Sicredi já está recebendo 
as propostas de financiamento 
para o Plano Safra 2019/2020, 
que vai até o final de junho do 
próximo ano. Antes de solicitar 
o crédito, o produtor rural asso-
ciado deve fazer o planejamen-
to da próxima safra, o que vai 
plantar, qual é a área de cultivo 
e o orçamento necessário com 

base na análise de solo e sob 
orientação técnica quanto ao 
uso dos insumos e os demais 
serviços que serão utilizados. 
Em seguida, munido de todas 
essas informações, pode pro-
curar a sua agência para dar 
andamento à proposta e demais 
procedimentos para aprovação 
e liberação do crédito.

Para financiar o custeio e in-
vestimento dos pequenos, mé-
dios e grandes produtores ru-
rais do país, o Governo Federal 
anunciou em 18 de junho que 
o Plano Safra terá R$ 225,5 bi-
lhões em crédito na temporada 
2019/2020. O montante é ligei-
ramente superior aos R$ 225,3 
bilhões do ciclo anterior.

Do total do Plano Safra 
2019/2020, R$ 169,3 bilhões 
são destinados para custeio, 
comercialização e industriali-
zação; R$ 53,4 bilhões para in-
vestimentos; R$ 1,8 bilhão para 
apoio à comercialização e R$ 1 
bilhão para o Programa de Sub-
venção ao Prêmio do Seguro 
Rural (PSR).

Sicredi já está recebendo as propostas de financiamento para o Plano Safra

Ascom/Sicredi D
iones R

oberto B
ecker
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Parque do Turvo dispõe de nova 
estrutura para os visitantes

A direção do Parque Esta-
dual do Turvo informou que 
foi finalizada a obra dos novos 
sanitários públicos. A estrutura 
construída na área de lazer nas 
imediações do Salto do Yucumã 
possui cinco banheiros mascu-
linos, um banheiro para famí-
lia com acesso PNE e cinco 
banheiros femininos. Todos já 
estão liberados para o uso dos 
visitantes.

O projeto foi subsidiado por 
uma medida de compensação 

ambiental da empresa Enel/
Cien e, executado pela firma 
Eco Empreendimentos Am-
bientais, com o emprego de so-
luções técnicas sustentáveis e 
de energias renováveis.

O Parque Estadual do Tur-
vo, localizado no município de 
Derrubadas, tem como princi-
pal atração o Salto do Yucumã. 
Anualmente, milhares de tu-
ristas brasileiros e estrangeiros 
visitam o local para conhecer, 
especialmente, o maior salto 

longitudinal do mundo, com 
aproximadamente 1.800 metros 
de quedas d’água.

A unidade de conservação 
ambiental permanente fica aber-
ta de quinta-feira a segunda-fei-
ra, das 08h00min as 18h00min. 
A entrada dos visitantes é per-
mitida até as 16h00min e a 
saída deve ocorrer antes das 
17h00min. O ingresso, por pes-
soa, custa R$ 17,10. É vedada a 
entrada de bebidas alcoólicas e 
animais domésticos.

Os banheiros são abastecidos por energia solar e melhoram a receptividade aos turistas

Frente Parlamentar poderá ajudar 
municípios da região

Nesta terça-feira (16), a As-
sembleia Legislativa instalou a 
Frente Parlamentar que tem o 
intuito de mobilizar os municí-
pios do Rio Grande do Sul que 
aguardam a construção de aces-
so pavimentado.

O deputado Eduardo Lou-
reiro (PDT), autor da proposta 
de criação da Frente Parlamen-
tar em Defesa dos Municípios 
sem Acessos Asfálticos, afir-
mou que serão organizados de-
bates para diagnosticar as ne-
cessidades das localidades, ao 
tempo em que se fortalecerá a 
agenda municipalista em busca 
do desenvolvimento para todas 
as cidades.

O presidente da FAMURS 
e prefeito de Palmeira das Mis-
sões, Eduardo Freire, come-
morou a instalação da Frente 
Parlamentar e destacou que os 
acessos pavimentados é uma 
pauta prioritária. – É um pro-
blema muito grave que atin-
ge quase 15% dos municípios 
gaúchos – lamentou o dirigen-
te. – Não ter acesso asfáltico 

é uma verdadeira covardia que 
trava o progresso das comuni-
dades – acrescentou o líder da 
FAMURS.

Um estudo da área de Se-
gurança Pública, Mobilidade e 
Trânsito da FAMURS, mostra 
que 62 municípios do Estado 
ainda não possuem ligação as-
fáltica. Eduardo Freire lembrou 
a articulação da entidade para 
a destinação de emendas da 
Bancada Gaúcha com recursos 
federais para levar asfalto até 
todas as cidades gaúchas. Ele 
também pediu a participação 
dos poderes para manter a mo-
bilização e consolidar os inves-

timentos.
Conforme o levantamento 

da FAMURS, na relação dos 
municípios sem acesso asfál-
tico aparece três componentes 
da Região Celeiro: Sede Nova, 
Inhacorá e São Valério do Sul.

O secretário estadual dos 
Transportes e Logística, Juvir 
Costella, disse que todos os go-
vernos deram sua contribuição 
para a infraestrutura rodoviária. 
– O objetivo é resolver o pro-
blema de vocês que estão lá na 
ponta apanhando todos os dias, 
prefeitos, vice-prefeitos, verea-
dores, secretários e cidadãos – 
ponderou Juvir Costella.

Frente Parlamentar foi instalada nesta terça-feira
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Eu ti amo!!! - Foi assim que ele falou, meio de supetão, sem 
qualquer preparação antes. Foi quase como que um tom de desa-
bafo.

Ela recebeu aquilo como um choque. Nunca esperou que isso 
pudesse acontecer. Eles foram amigos quase que a vida toda e ele 
nunca deu qualquer amostra, ou será que deu e ela não notará?

Ficou olhando para ele. Por alguns instantes aguardou que ele 
dissesse mais alguma coisa. Ele não falou. Foram apenas as três 
palavras e depois ficou ali, parado e olhando fixamente para ela. 
Estava claro que ele queria uma reposta, mas qual resposta seria 
adequada para aquele momento.

Nunca na vida ela havia pensado nele de maneira sexual. Não 
podia negar que ele tinha o seu charme. Era um cara inteligente, 
não era um gênio, mas certamente estava bem acima da média. 
Tinha uma conversa interessante, falava de coisas bacanas e sa-
bia dar um conselho como ninguém. Conhecia um pouco da vida, 
apesar da pouca idade. Ele era um cara legal.

Não podia se dizer que ele era lindo. Sabe aqueles caras com 
corpo bem desenhado, com sorriso bonito e pele perfeita? Ele não 
era assim. No entanto, também não podia ser descrito como feio. 
Estava longe disso. Qualquer pessoa que olhasse rapidamente cer-
tamente diria que a sua aparência era normal, claro, que olhando 
com mais atenção dava-se para se dizer que ele era mais bonito do 
que a maioria. Era isso. Não era lindo, mas era mais bonito que a 
média.

Como amigo ele era perfeito. Um companheiro para todas as 
horas. Foram anos de uma amizade sempre construída sob um 
forte alicerce de cumplicidade e sinceridade, agora, naquele mo-
mento, enquanto ele ainda a encarava esperando a sua reposta, 
ela se perguntava se como namorado, ou qualquer nomenclatura 
que envolvesse um possível relacionamento amoroso, ele também 
seria perfeito.

Ela o amava. Amava muito. No entanto, não tinha condições 
de dizer se esse amor teria qualquer teor de sexualidade. Ela nun-
ca havia parado um segundo sequer para pensar nisso. Para ela 
aquela relação sempre foi algo assexuado e agora ele larga uma 
bomba dessas em seu colo: Eu ti amo, ele disse. Eu ti amo. Não 
foi um Eu gosto de você, ou, um Eu to afim de você, nada disso, 
ele disse Eu ti amo.

Duas coisas naquele Eu ti amo chamavam a sua atenção. O 
primeiro que por ser a amiga tão próxima certamente ela não sabia 
o quanto aquilo era difícil para ele. Ela acompanhou quase todos 
os relacionamentos dele e nunca ouviu, uma vez sequer, ele dizer 
Eu ti amo.

A segunda coisa era que ela nunca tinha ouvido aquelas pa-
lavras com tanta singeleza, sinceridade e transparência. Quando 
ele falou essas três palavras ela o viu se abrir em sua frente. Ele 
estava entregue àquele momento de uma maneira tão forte, nobre 
e sincera que ela não tinha como levantar e sair correndo sem dar 
uma resposta.

Em sua frente uma escolha que não teria como dar certo. Se 
ela correspondesse aquele amor e posteriormente descobrisse que 
não o amava, ou que por ventura ele não fosse um namorado tão 
perfeito quanto ele era como amigo, ela teria que deixá-lo e isso 
iria magoá-lo e eles nunca mais seriam como agora.

Por outro lado, se ela não aceitasse, por mais que nos próximos 
dias ele fizesse de conta que nada tinha acontecido, a grande ver-
dade é que nada mais seria como antes. Ele sempre seria o cara 
que disse Eu ti amo para ela e ela seria para sempre a pessoa que 
despedaçou o seu coração e não lhe deu uma chance. Ela sabia, 
tudo estava perdido.

Ela poderia dar uma chance para ele e quem sabe descobrir 
logo ali na frente que ela o amava por toda a vida e que só não 
tinha se dado conta. Eles poderiam ter uma vida feliz juntos, casa-
rem, terem filhos, e envelhecerem um ao lado do outro. Era uma 
chance real e certamente, se tinha alguém no mundo com quem 
ela sentiria prazer em envelhecer do lado era ele, afinal, eles eram 
melhores amigos.

Ela tornou a olhar para ele. Aqueles olhos de ressaca que lhe 
encaravam esperando uma reposta. Ela procurou no fundo mais 
sombrio de sua alma alguma saída. Deixou escorrer pelo canto 
dos lábios apenas um sorriso matreiro e enfim respondeu.

- Que bom. Obrigada por me amar.Eu também te amo. Você é 
meu melhor amigo, é como um irmão.

Ele olhou para o teto e enfim respondeu:
- E então, quer comer o quê?

Declaração de amor
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O Cônego Guido Taffarel, 
pároco na Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida de Tenente 
Portela, foi ordenado no dia 09 
de julho de 1966 e neste mês 
completou 53 anos de sacerdó-
cio.

O Padre Gravou um vídeo 
que foi postado na página da 
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, onde recebeu felicitações 
de muitas pessoas.

A vida religiosa de padre 
Guido iniciou muito antes de 
seu ingresso no Pré-Seminário 
Sagrado Coração de Jesus, na 
cidade de Tapera. Com 6 anos, 
ele mudou-se com sua famí-
lia de Cotiporã para Carazinho 
e houve seu primeiro contato 
com o Seminário.

Depois desse episódio, em 
fevereiro de 1952, com 10 anos, 
veio seu ingresso definitivo no 
Seminário em Tapera. Daquele 
município padre Guido seguiu 
para Erechim, no Pré-Seminá-
rio pertencente à Diocese de 
Passo Fundo, onde estudou e le-
cionou para outros seminaristas 

Padre Guido Taffarel completa 53 
anos de sacerdócio

Padre Guido Tafarel. 53 anos de sacerdote e 47 anos de Tenente Portela

Jalm
o Fornari

até 1958. Em 1960 seu destino 
foi a cidade de Viamão, em que 
iniciou os estudos na faculdade 
de filosofia e, após, teologia, no 
Seminário Nossa Senhora Ima-
culada Conceição. Em seguida: 
Frederico Westphalen. Após 
ter sido ordenado padre, o pri-
meiro trabalho de Guido como 
sacerdote foi no Seminário de 
Frederico Westphalen, no qual 
permaneceu de 1967 a 1971. 

Durante os cinco anos em que 
permaneceu atuando no muni-
cípio, Taffarel trabalhava junto 
com o pároco José Correa, que 
era o reitor da entidade. De-
pois da saída de Correa, que foi 
transferido para Tenente Porte-
la, padre Guido ficou responsá-
vel pelo Seminário durante dois 
anos. Após esse período, ele 
também foi transferido para Te-
nente Portela, até os dias atuais.

Realizada a primeira 
cirurgia bariátrica no 

Santo Antônio

Foi realizada no sábado, 13 de julho, a primeira cirurgia bariá-
trica da história do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. O 
procedido foi realizado em uma paciente com 110 kg, com obesi-
dade grau 2 que tinha doença associada com a utilização de prótese 
no joelho, bi lateral, por conta do excesso de peso dificultando sua 
mobilidade e realização de tarefas do dia-a-dia. A cirurgia foi um 
sucesso.

A cirurgia comemorada pela direção da entidade foi realizado 
pelos Drº Ivan Mendonça, que atua no Hospital Santo Antônio com 
apoio do Dr. Fernando Péchy de São Paulo e Dr. Daniel Queiroz 
Neves de Minas Gerais.

A cirurgia bariátrica vem sendo apresentada, em algumas oca-
siões, como a “solução ideal” para casos de obesidade grau II e III.

As cirurgias podem ser divididas em dois tipos: o primeiro, 
onde há uma redução do tamanho do estômago, estabelece restri-
ções. Existem três variações neste tipo de cirurgia bariátrica. Elas 
são denominadas: 1) banda vertical ajustável; 2) gastroplastia ver-
tical; 3) gastroplastia vertical com by-pass em y de Roux. Esta úl-
tima, chamada Capella ou Fobi-Capella, é a mais utilizada e foi 
desenvolvida por cirurgiões. Além da restrição por diminuição do 
volume do estômago, ocorre uma pequena disabsorção dos alimen-
tos, porque eles deixam de passar pela primeira parte do intestino 
delgado.

O procedimento foi inédito na casa de saúde portelense

Jalm
o Fornari

Consulta Popular terá foco no 
desenvolvimento regional

Secretaria Estadual de Go-
vernança e Gestão (SGGE) de-
finiu o valor de R$ 20 milhões 
para a votação dos projetos da 
Consulta Popular deste ano. As 
demandas ainda serão definidas 
pelos 28 Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento (Coredes), 
em assembleias municipais e 
regionais. A quantia será distri-
buída entre as regiões de acordo 
com critérios como número de 
habitantes e Índice de Desen-
volvimento Socioeconômico 
(IDESE).

Essa edição não contará 
com demandas para segurança 
pública, saúde e educação. O 
enfoque, conforme o titular da 
SGGE, Claudio Gastal, será o 
desenvolvimento regional, va-
lorizando projetos que ampliam 
o crescimento econômico, ciên-
cia e a inovação em áreas como 
agricultura, infraestrutura e tu-
rismo, entre outros. – Em razão 
da crise que estamos enfrentan-
do, essa é a verba disponibiliza-
da. Nesse cenário, precisamos 
elencar prioridades – disse o 
secretário.

Sobre não constar demandas 
para saúde, segurança pública e 
educação nesta edição, Claudio 

Gastal acrescenta que a medida 
foi tomada porque as áreas cita-
das são consideradas essenciais 
e recebem as maiores verbas do 
governo. – A Consulta Popular 
não pode ser apenas um canal 
auxiliar de gestão, como um 
mero intermediário para aqui-
sição de equipamentos e entre-
gas pontuais nessas pastas. O 
intuito é de fomentar projetos 
estruturais para os municípios 
e regiões. Acreditamos que 
essa edição será um divisor de 
águas, nosso desafio é tornar o 
processo todo um instrumen-
to estratégico de promoção do 

desenvolvimento regional e de 
eficácia da política pública – 
ressaltou o titular da SGGE.

As premissas são de aplicar 
a Consulta Popular como um 
meio para impulsionar o desen-
volvimento regional, fortalecer 
a participação e comprometi-
mento da sociedade, promover 
a avaliação de políticas públi-
cas e valorizar as realidades de 
cada região.

O Governo do Estado ainda 
não definiu a data da votação 
da Consulta Popular. A expec-
tativa é ocorrer em setembro. A 
votação será online.

Estado ainda não definiu a data da votação
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 Trigo tem plantio 
finalizado no RS
O plantio do trigo está quase concluído no Rio Grande do Sul, 

restando 2% da área prevista para esta safra no Corede Campos de 
Cima da Serra, cujo plantio se estende até 20 de agosto próximo, 
conforme zoneamento agrícola de risco climático. Neste Corede, 
responsável por 4% da área de trigo no Estado, destacam-se pela 
área cultivada os municípios de Muitos Capões (13 mil hectares), 
Vacaria (6 mil hectares), Esmeralda (2.500 hectares) e Campestre 
da Serra (1.500 hectares); juntos, correspondem a 76,6% da área de 
trigo estimada para a região.

 De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela 
Emater/RS-Ascar nesta quinta-feira (18/07), a área cultivada com 
trigo nesta safra é de 739,4 mil hectares, sendo as maiores produ-
toras as regiões de Ijuí, que engloba os Coredes Alto Jacuí, Celeiro 
e Noroeste Colonial, e de Santa Rosa, Coredes Fronteira Noroeste 
e Missões, com 30 e 27% da área de trigo no Estado. Em alguns 
municípios na região de Ijuí, o zoneamento para plantio do trigo 
se estende até o dia 20 de julho para cultivares tardias. O clima 
nos últimos períodos foi favorável ao desenvolvimento da cultura, 
coincidindo com o estágio inicial de perfilhamento.

Emater
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A natação é uma atividade física com muitas vantagens para o 
praticante, seja como esporte ou como um exercício de terapia na 
água. Pode ser benéfico mesmo para pacientes com dor. A prática 
tem uma ação importante em pessoas com doenças reumáticas, 
pessoas com lesões esportivas, como hérnia de disco ou dor nas 
costas, doenças cardíacas, neurológicas e doenças respiratórias, 
como a asma, entre outros, sendo uma grande alternativa para au-
xiliar nos tratamentos de várias doenças.

A vantagem desta modalidade é que a água exerce menos pres-
são sobre as articulações da coluna vertebral e quadril, há uma 
carga uniforme para a construção muscular, ativa o sistema cir-
culatório produzido por ação térmica e ajuda o relaxamento mus-
cular.

Além desses benefícios, os especialistas informam que a nata-
ção aumenta o tônus muscular e melhora a postura, sendo aspec-
tos que influenciam positivamente a prevenção do estresse. Por 
isso, esta atividade deve ser realizada continuamente, pelo menos, 
três vezes por semana.

Terapias imersão em água:
Se a pessoa não pode nadar por sofrer de qualquer doença mais 

grave ou ser uma pessoa de idade muito avançada são recomenda-
dos tratamentos de imersão em uma piscina, para que o paciente 
possa fazer todos os tipos de movimento debaixo d’água com a 
ajuda de um terapeuta.

A temperatura da água deve estar acima de 30 graus para me-
lhorar a circulação sanguínea e alcançar maior relaxamento, isso é 
uma indicação dos trabalhos realizados em centros de pesquisa e 
tratamento de doenças que utilizam esse tipo de terapia com seus 
pacientes.

Em uma piscina terapêutica o terapeuta entra na água com o 
paciente, ter ferramentas e materiais para a maior destreza na água 
como espaguetes, escadas, etc, é recomendado para pacientes com 
doenças neurológicas como hemiplegia ou problemas nas costas 
graves.

A natação excedeu ao simples divertimento ou a prática espor-
tiva para ser empregada com fins terapêuticos no tratamento de 
problemas respiratórios.

Nos casos de crianças com asma a natação tem papel funda-
mental, porque permite experiências que estimulam movimentos 
importantes, o desenvolvimento do neuropsicomotor (sistema 
nervoso, do aspecto psicológico e do desenvolvimento e coorde-
nação motora.), estimula o relacionamento social, melhora a auto-
estima e a autoconfiança.

Crianças, adolescentes e adultos asmáticos devem ser estimu-
lados a praticar atividades físicas, principalmente, se possível, a 
natação pelos muitos benefícios que ela traz.

Os Benefícios da Natação 
para os Asmáticos

Cavalgada abrirá os festejos dos 
64 anos de Tenente Portela

O primeiro evento alusivo 
ao 64º aniversário de eman-
cipação do município será a 
tradicional Cavalgada Tenente 
Mário Portela Fagundes. A edi-
ção deste ano irá homenagear o 
empresário Alfredo dos Santos 
(in memoriam) e o patrono José 
Waldir da Silva Marques, co-
nhecido por Zé Preto.

A abertura oficial das fes-
tividades está marcada para a 
manhã do dia 05 de agosto, na 
Praça do Índio, com a recepção 
aos cavalarianos que conduzem 

a Chama Simbólica acesa jun-
to às margens do Rio Pardo, 
em Pinheirinho do Vale, onde 
está o túmulo do Tenente Mário 
Portela Fagundes. Na ocasião, 
ainda ocorrerá a inauguração 
do Monumento da 72ª Geração 
e Distribuição da Chama Criou-
la do Estado.

O cronograma que prosse-
gue até o dia 31 de agosto terá 
eventos promovidos por es-
colas, comunidades e grupos; 
inaugurações; Sessão Solene na 
Câmara de Vereadores, etapa 
da Copa Cidades de Motocross; 
Cerimônia da Comenda dos 

60 anos do CTG Sentinela da 
Fronteira; XXIII Feira Porte-
lense do Livro, 72ª Distribuição 
da Chama Crioula do Estado, 
Corrida Rústica SESC e Café 
Colonial Beneficente do Hospi-
tal Santo Antônio, entre outros 
acontecimentos.

A festa do 64º aniversário 
do município começará às 14 
horas do dia 18 de agosto, na 
Praça do Imigrante. A progra-
mação incluirá brinquedos in-
fláveis, escola do chimarrão, 
mateada, shows, apresentações 
culturais, passeio de trem e 
bolo de aniversário.
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Cavalgada já é tradicional na semana do município de Tenente Portela

Clic Portela

Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes
Homenageado: Alfredo dos Santos (Alfredi-

nho) – In memoriam
Patrono: José Waldir da Silva Marques (Zé 

Preto)
03/08, Sábado
10 horas – Cerimônia em homenagem ao Te-

nente Mário Portela Fagundes, ao Patrono e ao 
Homenageado da Cavalgada e acendimento da 
Chama Simbólica, junto ao túmulo às margens 
do Rio Pardo em Pinheirinho do Vale

12 horas – Almoço
13h30min – Deslocamento até Basílio da 

Gama/Pinheirinho do Vale

20 horas – Jantar
04/08, Domingo
7h30min – Retomada da Cavalgada
12 horas – Almoço na comunidade de Linha 

Progresso em Vista Gaúcha
20 horas – Jantar e pernoite na Comunidade 

de São Sebastião em Tenente Portela
05/08, Segunda-feira
08 horas – Retomada da Cavalgada
10 horas – Abertura Oficial das Festividades 

dos 64 anos de Emancipação do Município de 
Tenente Portela e Inauguração do Monumento 
da 72ª Geração e Distribuição da Chama Crioula 
do Estado, na Praça Tenente Portela

Liberação do FGTS
A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu apre-

sentar como proposta ao presidente Jair Bolsonaro a autorização 
para que o trabalhador faça um saque anual de suas contas ativas e 
inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ou seja, se aprovada, a cada ano, no mês de aniversário, o traba-
lhador poderia sacar um percentual do saldo de suas contas.

O percentual de saque a ser autorizado vai depender do saldo da 
conta de FGTS. A informações são do blog do Valdo Cruz do G1.

Exemplo: quem tem saldo de até R$ 5 mil pode ser autorizado 
a sacar anualmente 35% de sua conta. Quem tem até R$ 10 mil, 
30%. As faixas ainda estavam sendo calibradas pelos técnicos para 
definir o montante total a ser liberado na economia.

Inicialmente, a equipe econômica estimou que poderiam ser li-
berados R$ 42 bilhões. Mas o setor da construção civil manifestou 
preocupação com a redução de recursos para financiamento habi-
tacional.

O ministro Paulo Guedes garantiu ao setor que isso não ocorrerá 
e, diante disso,  e a liberação será de cerca de R$ 30 bilhões.
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Nascemos no agro há 90 anos.
E sabemos que é preciso inovar sempre

para oferecer ao produtor rural o 
atendimento mais próximo e os melhores 

produtos e serviços do mercado.

• Agroconta • Linhas de crédito 
• Seguros • Investimentos

Saiba mais em banrisul.com.br/agro

/banrisul @banrisul www.banrisul.com.br

SAC: 0800.646.1515 | De�cientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907    
Ouvidoria: 0800.644.2200 | De�cientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068

Parabéns a todos os Colonos, 
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Crônicas de uma cidade do interior
O acidente do seu Lima

Quem viveu a infância por aqui, nos 60 e 70, por certo há 
de lembrar do seu Lima. Aliás “Limas” era o que não faltava na 
pequena cidade. A família era uma das pioneiras na colonização 
do local, seguramente os primeiros chegaram ainda no final do 
século XIX. O mais famoso, sem dúvida alguma, foi o seu Fran-
cisco, conhecido como “Tico” Lima. Ele deixou como legado um 
monjolo de erva-mate, que mesmo não tendo mais o que socar, 
ficou por anos batendo sozinho, registrando a técnica rudimentar 
de outrora utilizada no fabrico da erva, na quebra do milho ou no 
descascar do arroz.

Porém o Lima que me refiro, e que será o protagonista deste 
causo, é o seu Lima que morava na rua Tapuias e que tinha um jipe. Aliás, ter um carro naquela época, dife-
renciava a pessoa e as colocavam em evidência natural na minúscula cidade. Porém o nosso Lima, um senhor 
baixinho, gordo, moreno, cabelos negros e com traços indígenas no rosto, era mais do que um condutor do jipe 
verde com tolda de vinil preta: Era ele quem fazia o papel de veterinário na cidade. Seguramente era o único 
prático com ferramentas para lidar com os animais em um raio físico de 60 quilômetros. Ele atendia o que se 
chama hoje de animais grandes. Cachorro e gatos, nem pensar, afinal “cuscos” havia aos montes e melhor era 
perder tempo com vacas, porcos, cavalos e bois. Destes sim dependiam as propriedades rurais.

Numa daquelas muitas tardes monótonas o seu Lima, como sempre fazia, em torno das 18 horas, desceu 
com seu jipe a Rua Guaranis, na frente ao hospital. A rua era uma ladeira sem paralelepípedos. O mesmo trata-
mento urbano era dado à Tapuias, a rua do hotel, onde por azar, naquela tarde, trafegava o seu Marino, com o 
seu De Soto 1951, azul piscina, repleto de cromados reluzentes. A monotonia do final de tarde foi rompida por 
um acidente de trânsito entre o De Soto e o Jipe. Algo raro e quase inimaginável entre dois carros, uma vez que 
podiam ser contatos nos dedos das mãos todos os veículos frota local de então.

Após o choque, os carros pararam uns 3, 4 metros de distância um do outro. No chão, restos de espelho, 
lascas de massa plástica e frisos cromados. Na verdade foi praticamente um abalroamento lateral. Ninguém 
se feriu fisicamente, embora moralmente os proprietários se sentissem atingidos. Afinal, de quem era a culpa, 
passou a ser o dilema.

O Marino, com a calma que lhe era peculiar, justificou que ele trafegava na via principal e de repente foi 
colhido por um veículo descendo a Guaranis, fazendo a curva no sentido do “bosque”. No entanto a sua versão, 
embora lógica, não era preponderante, afinal tinha que ser ouvido o seu Lima, que ainda atônito circulava em 
torno do jipe para avaliar os estragos. Na verdade eram poucos, um farol quebrado e um paralamas arregaçado. 
Muito menos do que o De Soto que estava esfolado “de cabo a rabo” na sua lateral esquerda.

Curiosos, assim como moscas, foram cercando a cena do acidente. Opiniões de toda a ordem confundiam 
os dois envolvidos que se julgavam plenos de razão. Foi quando o soldado Pedro chegou na cena do “acidente”. 
Cauteloso, perguntou se haviam feridos, depois olhou tudo minuciosamente com um profundo olhar crítico 
de desaprovação. Afinal um choque de carros na cidade era coisa muito rara naqueles tempos. Fez perguntas, 
esqueceu ou nem fez questão de pedir a documentação dos veículos e dos condutores, afinal eram pessoas co-
nhecidas por demais na cidade, onde não era todo mundo que tinha um carro. Após vários minutos recebendo 
informações, impacientes, em uníssono, os dois envolvidos perguntaram:

-E aí soldado Pedro??? Quem tem razão?
O soldado após fazer uma cara de muita reflexão e preocupação, lascou peremptoriamente:
-Prá uma posição correta, só mesmo o delegado Renê, mas ele se encontra em viagem para Santa Rosa!!
O burburinho entre as partes e os presentes reiniciou. Então lembrando do atraso para o seu religioso mate 

de fim de tarde na varanda, o seu Lima decidiu por fim ao espetáculo alterando a voz de forma determinante:
-Olha seu Marino, ninguém te mandou bater em “mim” (sic)!! Você vai pagar o conserto do meu Jipe!!! 

Afinal, assim como todo mundo nesta cidade sabe, todo o santo dia eu passo por esta rua sempre nesse horário! 
Devias ter mais cuidado e saber que este é meu “cruzo” (sic) há anos !!!

Antes que a confusão voltasse a reinar ele montou no Jipe, dirigiu por uns 80 metros até entrar no pátio 
da sua residência que ficava um pouco adiante do local do acidente. Entrou em casa, se lavou, e mesmo com 
o atraso de muitos minutos, fez um palheiro e montou o mate e foi sentar na varanda. Aos poucos os curiosos 
foram se dissipando. Alguns ainda passaram em frente a sua casa, porém se reservaram a apenas observá-lo de 
soslaio. Afinal, depois de um dia de trabalho, encerrado com um absurdo acidente, aquele homem metódico e 
decidido, que havia passado o dia mexendo com cavalos, vacas e touros, merecia o seu descanso.

Claro que a tese do Lima não prevaleceu. Assim que o delegado Renê voltou de Santa Rosa ele reuniu os 
dois no gabinete da autoridade e de lá saíram com a decisão que cada um pagaria o conserto do seu carro. O 
Lima, evidentemente continuou por anos dono da rua naquele horário, felizmente, para a tranquilidade da Vila, 
não encontrou mais ninguém trafegando pela frente.

Curta a página da 

PROVÍNCIA

  Foto: Ilustrativa                                                                                              Texto: Jalmo Fornari                                                                                              
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Formada Comissão para viabilizar construção 
de ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga
Uma comissão formada por 

prefeitos do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina está trabalhan-
do para viabilizar e colocar no-
vamente em foco a construção 
de uma ponte entre Barra do 
Guarita no Rio Grande do Sul 
e Itapiranga em Santa Catarina. 
É unânime nas duas regiões, 
noroeste gaúcho e oeste catari-
nense, que a ponte é fundamen-
tal para alavancar a economia 
local.

O prefeito de Barra do Gua-
rita, Rodrigo Locatelli Tissot, 
em contato com a reportagem 
do Jornal Província disse que a 
construção da ponte dever ser 
um divisor de água para a eco-
nomia da região.

O mandatário disse que 
além de facilitar a travessia 
e dar agilidade ao escoamen-
to e transporte da região com 
o restante do país, a iniciativa 
também vai possibilitar a vinda 
de empresas para a região, que 

sempre cobram a ponte para 
poder se instalar em municípios 
do lado de cá.

Para Barra do Guarita a pon-
te é primordial, pois, daria à ci-
dade um outro patamar e encur-
taria distância com o vizinho 
estado. Hoje somente de Barra 
do Guarita cerca de 500 pessoas 
se deslocam diariamente para 
Santa Catarina para trabalhar e 
fazem isso pela travessia pela 
barca ou barcos. Ele citou que 
muitas pessoas que trabalham 
e que precisam fazer essa tra-
vessia rotineiramente acaba por 
apresentar problemas de saúde, 
como doenças respiratórias.

Outro fator que o prefeito 
chamou a atenção é a valoriza-
ção imobiliária que a ponte po-

deria trazer para Barra do Gua-
rita, uma vez que com a ponte 
a tendência será de valorização 

em todos os imóveis do muni-
cípio.

Sobre o apoio popular, o 
prefeito disse que com as pes-
soas com quem tem conversa-
do, todas têm se mostrado favo-
rável ao projeto por entenderem 
que esse é um importante passo 
para alavancar a economia lo-
cal, melhorando as condições 
de locomoção das famílias, 
gerando oportunidades de em-
prego e renda e aumentando o 
fluxo de pessoas que passariam 
pela cidade, o que seria benéfi-
co para toda a Barra do Guarita.

Tissot disse ainda que está 
sendo montada uma frente am-
pla que vai buscar viabilizar o 
projeto e que diversos deputa-
dos, de vários partidos, tanto 
gaúchos quanto catarinenses 
estão auxiliando neste desafio.

Atualmente está sob a res-
ponsabilidade da Unijuí a ela-

boração de um estudo que vai 
verificar as condições e os im-
pactos econômicos e sociais 
para a região. O estudo da uni-
versidade também deverá apon-
tar os custos para a realização 
da obra.

O prefeito de Barra do Gua-
rita disse que o movimento está 
com muita força e que isso cer-
tamente dará bons frutos, já que 
essa é uma iniciativa que tende 
a beneficiar a vida de toda a re-
gião.

De fato atualmente a re-
gião enfrenta esse problema de 
transporte na ligação com o vi-
zinho estado de Santa Catarina 
e o Brasil. Os diversos frigorífi-
cos que se instalaram no Oeste 
Catarinenses buscam mão de 
obra em solo gaúcho, no entan-
to, a travessia é feita de balsa 
ou barcos, o que acarreta perda 
de tempo e principalmente de 
dinheiro. Algumas empresas 
bancam a travessia dos traba-

lhadores, em outros casos, mais 
pontuais, os usuários são quem 
pagam.

Outro detalhe que merece 
ter chamada a atenção é fato de 
que diversas vezes em virtude 
do excesso de chuvas, das re-
correntes cheias, o transporte 
fica interrompido, dificultando 
a vida de empresas e trabalha-
dores.

Acidentes que geram preju-
ízos também não são de todo 
raros, uma vez que já foram 
vários casos de caminhões que 
caíram pela barranca do rio. 

A construção da ponte pode 
significar uma mudança gigan-
te na economia da região e na 
vida das populações dos dois 
estados, pois, além de comer-
cial e empresarial a travessia 
seca também aumentaria o in-
tercâmbio entre às duas regiões, 
aumentando o fluxo de pessoas.

Centenas de trabalhadores fazem a travessia pro lado catarinense
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Diversos acidentes já foram registrados no local de travessia

Prefeitos e lideranças da região se unem para tentar viabilizar construção da ponte sobre o Rio Uruguai
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Extravio de Bloco
SANTO FRAGOSO DA 

SILVA residente no município 
de BARRA DO GUARITA-
-RS, comunica que perdeu, 
extraviou ou foi furtado um 
Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P 083637081 a P 
083637090) com inscrição es-
tadual sob o nº 3381005059, 
série P 083 637081.

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Atendendo ao convite en-
viado pelo Poder Legislativo, 
por sugestão do vereador Lucas 
Santos da Cruz (PDT), o presi-
dente da Comissão Intervencio-
nista do Hospital Santo Antônio 
de Pádua, Delmar Albuquer-
que, participou da sessão ordi-
nária na manhã desta segunda-
-feira (15).

– Se não fosse a intervenção 
administrativa, possivelmente 
o hospital tinha encerrado as 
atividades – afirmou o dirigen-
te no início de sua explanação. 
Ele acrescentou que o Decreto 
que rege a intervenção adminis-
trativa tem validade até o dia 29 
de setembro deste ano.

– Precisamos definir um 
modelo de gestão para nossa 
casa de saúde e apresentar para 
aprovação da comunidade – fri-
sou Delmar Albuquerque, com-
plementando que os integrantes 
da Comissão Intervencionista 
já visitaram Feliz e Jaguari para 
conhecer os modelos de gestão 
hospitalar adotados nos dois 
municípios.

O convidado também apre-
sentou um balancete elaborado 
logo após a entrada em vigor da 

intervenção administrativa. Os 
números mostram que, em mar-
ço do ano passado, a instituição 
não possuía dinheiro em caixa e 
acumulava pendências no valor 
de R$ 2.751.631,92, resultado 
de dívidas previdenciárias, cre-
dores diversos e contas de con-
sumo, entre outros.

– As gestões anteriores do 
hospital quitavam apenas a fo-
lha líquida dos funcionários, 
restando os encargos e outras 
contas. Atualmente, tudo é 
pago corretamente e já dimi-
nuímos o passivo em cerca de 
R$ 500 mil – destacou Delmar 
Albuquerque. Ele ainda revelou 
que foi assumido o compro-
misso de renegociar as dívidas 
relativas aos encargos da folha 
do quadro funcional. – Faremos 
isso porque entendemos que os 
funcionários são fundamentais 
para o crescimento da institui-
ção e o aumento da qualidade 
nos atendimentos prestados a 
população – enfatizou o diri-
gente.

O presidente da Comissão 
Intervencionista também men-
cionou os avanços obtidos re-
centemente, como o alvará sani-

tário, a filantropia, as melhorias 
estruturais, as aquisições de 
equipamentos e a contratuali-
zação com o Sistema Único de 
Saúde (SUS). – Conseguimos 
concluir algumas obras que ga-
rantiram a concessão do alvará 
sanitário. Além disso, a renova-
ção da filantropia ocasiona uma 
economia financeira enorme – 
garantiu Delmar Albuquerque.

Finalizando a explanação, o 
gestor voltou a frisar a impor-
tância da participação da co-
munidade bicaquense na con-
tinuidade do funcionamento do 
hospital, seja por meio de doa-
ções ou campanhas – Já vimos 
hospitais fechando pela região e 
não conseguem reabrir. Se isso 
também acontecer aqui, um pa-
ciente com virose, por exem-
plo, precisará ser levado para 
fora – ressaltou o presidente da 
Comissão Intervencionista.

Em suas manifestações, os 
vereadores elogiaram o traba-
lho da Comissão Intervencio-
nista a frente do Hospital Santo 
Antônio de Pádua, prometeram 
mais apoio e destacaram a agi-
lidade na aprovação de projetos 
voltados para a casa de saúde.

Dirigente defende adoção de modelo de 
gestão para o hospital de Cel. Bicaco

Presidente da Comissão Intervencionista participou da sessão ordinária na manhã desta segunda-feira
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Extravio de Bloco
SANTO FRAGOSO DA 

SILVA residente no município 
de BARRA DO GUARITA-
-RS, comunica que perdeu, 
extraviou ou foi furtado um 
Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P 098297911 a P 
098297920) com inscrição es-
tadual sob o nº 3381005059, 
série P 098 297911.

Extravio de Bloco
SANTO FRAGOSO DA 

SILVA residente no município 
de BARRA DO GUARITA-
-RS, comunica que perdeu, 
extraviou ou foi furtado um 
Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P 098297921 a P 
P 098297930) com inscrição 
estadual sob o nº 3381005059, 
série P 098 297921.

A introdução de um novo movimento musical na década dos 
anos 80, autodesignado como “Tchê Music”, criou opiniões diver-
gentes de importantes personalidades do meio musical.

     Os tradicionalistas sustentavam que o novo modismo detur-
pava não somente os gêneros e os ritmos musicais gaúchos mas 
também a indumentária e a maneira de apresentar-se dos grupos 
regionalistas. Já os adeptos do Tchê Music diziam que os CTGs 
estariam se intrometendo na liberdade de criação e apresentação 
artística, e protestavam contra a ideia de serem os novos grupos 
barrados nos fandangos dos Centros de Tradições.

     A coisa tem que ser vista sob um ponto objetivo se sem 
cair na qualidade ou característica da Tchê Music. É preciso que 
se diga que a reação dos tradicionalistas, se não foi provocada 
deliberadamente, pelo menos deveria ter sido esperada pelos pro-
motores do lançamento do Tchê Music, que convenhamos, é pro-
vocativo até no nome adotado.

     Como movimento cultural, o Tradicionalismo não só tem 
todo o direito como o dever de barrar o modismo em seus galpões. 
Manter as tradições é o objetivo essencial do Movimento Tradi-
cionalista. É, portanto, natural e admissível que só contratem para 
seus bailes típicos os grupos que se afinem com seus objetivos.

     Promovidos e patrocinados por entidades públicas ou pri-
vadas, os festivais de músicas, tem o direito de definir os perfis, 
prestigiando gêneros musicais ou exigindo indumentárias, tudo de 
acordo com os objetivos culturais de cada evento. Afinal, ninguém 
é obrigado a participar de um festival com o qual não concorda, 
vai quem quer. O bom, o desejável é que existem muitos festivais 
diferenciados entre si, proporcionando uma ampla vitrine de todas 
as tendências musicais existentes, desde aqueles que só aceitam 
um ritmo, até aqueles em que vale tudo.

     Por outro lado, é preciso que se entenda que as gravadoras 
e os produtores de discos são empresas comerciais que tem como 
objetivo essencial o lucro. Ninguém pode cobrar-lhes preocupa-
ções culturais. Seu negócio é vender discos. Todo mundo sabe 
como funciona a indústria fonográfica no Brasil. Cria-se através 
da mídia maciça um modismo que é projetado simultaneamente 
nas emissoras dos quatro cantos do país. Todos passam a curtir 
o gênero da moda. Vendem-se milhões de discos, independente-
mente da sua qualidade artística. Quando o mercado começa a dar 
sinal de cansaço, cria-se outro modismo. Foi assim com o Forró 
Nordestino, o Pagode Carioca, o Sertanejo Paulista e o Axé Mu-
sic, entre outros.

     Os produtores de discos são capitalistas e, como tal, não 
aplicam seu rico dinheirinho onde não possam ter um retorno 
garantido. Eles sabem das coisas e usam um esquema que já foi 
provado e deu certo. Então, pergunta-se: isso é bom para o Rio 
Grande? É.

     Poderá até ter alguns efeitos culturais negativos, mas as 
gravadoras do Estado venderão mais discos, e os músicos encon-
trarão mais trabalho, os autores serão mais conhecidos e poderão 
talvez até faturar algum direito autoral. Na carona das músicas 
de qualidade duvidosa subirão também algumas boas e poderão 
sobreviver ao modismo.

     E então, como ficamos? Cada um na sua: O Tradicionalismo 
cuidando da autenticidade da tradição e o comércio fonográfico 
vendendo seu peixe. Até certo ponto, inclusive, é possível conci-
liar os dois interesses, pois os grupos regionais podem muito bem 
participar dos dois movimentos. Basta adaptarem seus repertórios 
e indumentárias, conforme o tipo de evento de que participarem, 
respeitando os objetivos de cada um.

     Paixão Cortes evitava classificar o Tchê Music como um 
“atentado” às tradições, mas aceitava um estilo diferente, desde 
que não fossem ofendidos os “Princípios Básicos da Cultura Gaú-
cha.

Até a próxima.

“Mistura” Causa 
Divergência!
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Região Celeiro atinge meta de 
vacinação contra febre aftosa

A Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (SEAPDR) 
divulgou que 99% dos bovinos 
e búfalos do Rio Grande do Sul 
foram imunizados contra a fe-
bre aftosa na primeira etapa da 
campanha, realizada durante o 
mês de maio. A meta inicial era 
atingir 90% do plantel estimado 
em 12,6 milhões de animais.

Conforme levantamento do 
Departamento de Defesa Sani-
tária da SEAPDR, a etapa en-
volveu 288.875 propriedades 
rurais com 12,6 milhões de 
bovinos e búfalos. Foram imu-
nizados 12,5 milhões de ani-
mais, correspondendo a 99% 
do rebanho, em 279.879 esta-
belecimentos, que representam 
96,89% das propriedades no 
Estado.

– Os índices alcançados su-
peram a meta estabelecida pelo 
Programa de Controle e Erradi-
cação da Febre Aftosa no Rio 
Grande do Sul, que é de 90%, 
e a sugerida pelo Ministério da 
Agricultura, de 85% – destaca 
o coordenador do programa no 
Estado, Fernando Groff.

Somados, os 21 municípios 
da Região Celeiro totalizam 
171.466 animais entre bovinos 
e búfalos. Os maiores índices 
vacinais por rebanho foram re-
gistrados em Barra do Guarita 
e Derrubadas, 99,84% cada. 
Já a menor cobertura vacinal 
ocorreu em Bom Progresso 
(95,54%).

Quando é analisado o índice 
de imunização por propriedade, 
o primeiro lugar no ranking re-
gional pertence a Derrubadas 
com 99,80%, seguido por Sede 
Nova, com 99,69%. O pior de-

sempenho neste quesito, entre 
os 21 municípios, ficou com 
Bom Progresso (93,49%). Con-
forme a SEAPDR, a campanha 
envolveu 10.113 propriedades 
rurais na Região Celeiro.

Mesmo superando as metas, 
o Governo do Estado promove 
ações corretivas e busca quem 
deixou de participar desta etapa 
de vacinação. A SEAPDR tam-
bém planeja atividades de edu-
cação sanitária nos municípios 
que tiveram os menores índices 
de cobertura vacinal, com o 
objetivo de aumentar esses in-
dicadores na próxima etapa de 
imunização, programada para o 
mês de novembro.

Os produtores que não com-
provaram a vacinação ficarão 
com suas propriedades interdi-
tadas até a regularização e so-
frerão sanções, conforme deter-
minado pela legislação vigente.

Primeira etapa da imunização no Rio Grande do Sul foi realizada durante o mês de maio
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A Administração Municipal 
de Redentora está investindo na 
recuperação de todas as escolas 
municipais, com o propósito de 
qualificar as estruturas físicas 
escolares. “Com isso espera-se 
que o ambiente das escolas se 
tornem cada vez mais alegres 
e acolhedores, proporcionan-
do a professores e alunos um 
ambiente propício ao ensino e 
à aprendizagem”, afirma o pre-
feito Nilson Paulo Costa.

A Escola Municipal São 
José já está reformada. Foram 
recuperadas e pintadas as pare-
des e realizados outros reparos 
necessários.

Amanhã, dia 16 de julho, se-
rão iniciados os trabalhadores 
de recuperação da Escola João 
Pedro Gomes, de Vila Fogo.

Inicialmente, foi ventilada 
a possibilidade de “fechar” a 
escola de Vila Fogo, devido ao 
reduzido número de alunos, en-
tretanto, o prefeito Nilson, em 
tratativas com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, solicitou 
maior atenção a essa escola e a 
manutenção de suas atividades, 
por entender da importância da 
escola na comunidade.

Portanto, nesta semana os 
trabalhos de reforma e pinturas 
serão iniciados na Escola Mu-
nicipal João Pedro Gomes.

Redentora investe na 
recuperação das 

Escolas Municipais

Escolas estão passando por reparos e melhorias
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Reunião em Redentora 
debate aplicação dos 

recursos da Saúde Indígena

O prefeito Nilson Paulo 
Costa reuniu hoje, dia 16 de 
julho, no Gabinete, a secretária 
municipal de Saúde, Carla Mi-
randa; o secretário municipal de 
Administração e Finanças, Nil-
ton Moreira; o cacique da Terra 
Indígena do Guarita e titular da 

Secretaria Municipal do Índio, 
Carlinhos Alfaiate; e represen-
tantes da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai) e da 
15ª Coordenadoria Regional de 
Saúde.

No encontro foi debatido e 
feito o plano de aplicação dos 
recursos da Saúde Indígena.

D
ivulgação

Saúde indígena está no centro de uma série de discussões na atualidade
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Dirigente vê Cadastro Positivo como boa 
iniciativa para melhorar oferta de crédito

Gelson Ferrari, diretor ad-
ministrativo da Cresol, par-
ticipou do programa Tribuna 
Popular para conversar com o 
jornalista Jalmo Fornari sobre o 
cadastro positivo, que teve suas 
mudanças aplicadas, passando 
a ser válidas a partir da última 
semana.

Ferrari disse que o cadastro 
positivo era uma necessidade e 
que mesmo estando em vigor 
desde 2011, mas era facultativo 
e agora passa a ser impositivo, 
que aumenta sua capacidade.

“De fato o crédito no sis-
tema financeiro, ele é medido 
por score, que avalia o risco, 
até então ele era avaliado pelo 
risco interno, agora será possí-
vel fazer uma análise mais de-
talhada”, explica o profissional 
repassando informações que no 
sistema financeiro já era possí-
vel verificar o histórico dentro 
do próprio sistema, mas que 

agora será possível fazer a aná-
lise mais completa, avaliando 
até se o cidadão paga suas con-
tas de luz e de água em dia.

“Tem um fator também, que 
o cadastro positivo não será 
só do pegador, ele vai verifi-
car também o grupo familiar”, 
isso vai eliminar os casos, por 
exemplo, em que um dos côn-
juges está negativado e passa a 
usar o outro para contrair cré-
dito.

Gelson citou também um 

exemplo das pessoas que nunca 
lidaram com o mercado finan-
ceiro e por mais que sejam bons 
pagadores tinham dificuldades 
em contrair crédito, com o ca-
dastro positivo será possível 
avaliar as condições desse ci-
dadão.

Ele cita também que devem 
ser regulamentadas diversas 
situações que ainda não estão 
bem claras, mas avalia como 
positiva a implantação do Ca-
dastro Positivo.

Junta de Serviço Militar 
de Coronel Bicaco foi 

inspecionada

No último dia 10 de julho, 
a Junta do Serviço Militar de 
Coronel Bicaco recebeu uma 
visita de orientação e inspeção 
dos trabalhos e da estrutura dis-
ponibilizada pelo Município 
para os serviços de alistamento 
militar e outras atividades cor-
relatas.

O procedimento foi realiza-
do pelo 1º Tenente Doriétson 

Braga Loiola (Delegado do Ser-
viço Militar), 1º Tenente Edilço 
Luiz Oliveira e pelo Cabo Ro-
bson Cassol. A inspeção con-
templou a análise de mais de 20 
itens necessários para o correto 
funcionamento da Junta de Ser-
viço Militar, onde constatou-
-se o atendimento de todos os 
requisitos por parte do Órgão 
local.

Oficiais do Exército fora recepcionados pelo prefeito Jurandir da Silva

Rádio Província
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Prefeitos vão debater 
Usina Garabi/Panambi 
em encontro no dia 30

Vai acontecer no dia 30, provável-
mente em Santo Augusto uma reunião 
que vai debater sobre o projeto de cons-
trução do Cplexo Hiderelétrico Gabari/
Panambi. O evento será promovido pela 
Rota do Yucumã, que congrega 32 mu-
nicípios.

O prefeito de Coronel Barros, Edison 
Arnt, confirmou a informação e disse 
em entrevista a  Rádio Alto Urugua de 
Três Passos que manteve contato com o 
prefeito de Derrubadas, na quarta-feira 
(17), quando acertaram a realização da 
reunião regional.

Desde que o assunto voltou a dis-
ciussão o prefeito de Derrubadas Alari 
Cemin tem encabeçado um movimen-
to em defesa do Salto do Yucumã e do 
Paqrque Estadual dio Turvo, já que, se-
gundo a autoridade municipalista, não 
foi apresnetado por parte da Eletrobrás 
nenehum estudo definitivo sobre os im-
pactos ambientais e sociais que a obra 
poderia causar. 

As obras estão paradas em virtude 
de uma demanda no judiciário que sus-
pendeu o processo de licenciamento am-
biental para a instalação da Usina Hidre-
létrica de Garabi-Panambi. 

A sentença do juiz Rafael Salapata, 
da 1ª Vara Federal de Santa Rosa, pro-
ferida em agosto de 2017, confirmou 
integralmente a decisão liminar deferida 
em primeira instância e posteriormente 
mantida pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4), que proíbe, des-
de 2015, a expedição de licença prévia 

e suspende o processo de licenciamento 
ambiental para a usina.

A ação civil pública é assinada em 
conjunto pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF) e Ministério Público do Rio 
Grande do Sul (MP-RS). Na ação, os 
órgãos argumentam que o Parque Esta-
dual do Turvo, em Derrubadas, é uma 
Unidade de Conservação de Proteção 
Integral que não pode sofrer qualquer 
alteração humana, além de ser tutelado 
pelo regime jurídico de tombamento, o 
que o caracteriza como bem cultural e 
socioambiental do RS (Lei Estadual nº 
7.213/78).

De acordo com o presidente do Con-
sórcio Rota do Yucumã, a entidade está 
atenta aos desdobramentos e também 
quer propor estudos e análises que pos-
sam fortalecer este debate. “A gente tem 
uma preocupação enorme porque tantas 
barragens já foram feitas e acho que é o 
único local ainda que resta, e esse gran-
de dilema se vai sumir o Salto, qual a 
real área que atingirá afetando os dois 
países. Temos que preservar esse poten-
cial turístico”, destaca Edson.

O Consórcio Turístico Rota do Yu-
cumã é a maior rota turística do Rio 
Grande do Sul, sendo composta por 32 
municípios. O prefeito Edson diz que a 
entidade está unida, vem tendo um forta-
lecimento na relação entre os municípios 
da região Celeiro e do Planalto Médio, 
e destaca que o Salto do Yucumã é fun-
damental para a consolidação deste pro-
cesso.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 28/2019. Objeto: Aquisição de Equipa-
mento Agrícola - Máquina Colhedora com kit para silagem. Jul-
gamento: 01/08/2019 às 08:30hs. Pregão Presencial nº 29/2019. 
Objeto: Aquisição de Combustíveis. Julgamento: 01/08/2019 às 
13:30hs. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 

1015. Informações: Fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-
-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 19/07/2019.

Celso José dal Cero
Prefeito Municipal.

Existe um temor que mudanças no rio possam influenciar no Salto do Yucumã

Jonas M
artins
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2019. Pregão Pre-
sencial nº 05/2019. Contratado: Sifa Comércio de Materiais de 
Limpeza e Higiene Eirelli. CNPJ nº 27.040.523/0001-18. Obje-
to: Prorrogação do contrato supracitado por mais 60 (sessenta) 
dias. Vigência: 01/07/2019 à 30/08/2019. Assinatura do Contrato: 
28/06/2019.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2019. Pregão Pre-
sencial nº 05/2019. Contratado: Nutri SC Comércio de Alimen-
tos Ltda. CNPJ nº 07.814.016/0001-87. Objeto: Prorrogação 
do contrato supracitado por mais 60 (sessenta) dias. Vigência: 
01/07/2019 à 30/08/2019. Assinatura do Contrato: 28/06/2019.

Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2015. Con-
tratado: BKR Informática Ltda. CNPJ nº 73.255.093/0001-79. 
Objeto: Prorrogação do contrato supracitado por mais 183 (cento 
e oitenta dias) dias. Vigência: 01/07/2019 à 31/12/2019. Assinatu-
ra do Contrato: 28/06/2019.

Contrato nº 81/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 04/2019. 
Contratado: RMB Produções Ltda. CNPJ 13.952.104/0001-48. 
Objeto: Contratação de empresa para sonorização, apresentação 
artística e acompanhamento de apresentações artísticas e culturais 
por ocasião da realização do II Encontro dos Filhos de Derruba-
das. Vigência: 11/07/2019 à 31/12/2019. Assinatura do Contrato: 
11/07/2019.

Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento nº 01/2019. Cha-
mamento Público nº 02/2018. Credenciado: Celson Amaral. CPF 
nº 423.059.699-53. Objeto: Prorrogação de vigência do Creden-
ciamento supracitado Vigência: 19/07/2019 à 18/07/2020. Assina-
tura do Termo Aditivo: 17/07/2019.

Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento nº 02/2019. Cha-
mamento Público nº 02/2018. Credenciado: Celsir Weber. CNPJ 
nº 19.315.703/0001-37. Objeto: Prorrogação de vigência do Cre-
denciamento supracitado Vigência: 19/07/2019 à 18/07/2020. As-
sinatura do Termo Aditivo: 17/07/2019.

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho 
proferido no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2019, 
o Senhor Alair Cemin, Prefeito Municipal reconheceu ser inexi-
gível a licitação para contratação de empresa para sonorização, 
apresentação artística e acompanhamento de apresentações artís-
ticas e culturais por ocasião da realização do II Encontro dos Fi-
lhos de Derrubadas. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, 
art. 25, inc. III. Fornecedor(a): RMB Produções Ltda. CNPJ 
13.952.104/0001-48. Valor Total: R$ 13.000,00 (treze mil reais).

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho 
proferido no Processo de Dispensa de Licitação nº 31/2019, o Se-
nhor Alair Cemin, Prefeito Municipal reconheceu ser dispensável 
a licitação para prestação de serviços para realização de Avaliação 
e Reestruturação do Plano Municipal de Educação e I Conferên-
cia Municipal de Educação. Fundamento Legal: Lei Federal nº 
8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedor(a): Vianei Luis Hammersch-
mitt. CNPJ 32.216.817/0001-98. Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos reais). Derrubadas/RS, 17 de julho de 2019. Alair Ce-
min – Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS

Três Passos investe na compra 
de equipamentos de informática

A Administração Municipal 
de Três Passos continua inves-
tindo em ações para modernizar 
a gestão e melhorar a informa-
tização dos setores públicos 
municipais, sobretudo o aten-
dimento aos cidadãos. Nesse 
sentido, investiu na compra de 
novos equipamentos de infor-
mática.

O valor total investido 
na compra dos novos apa-
relhos tecnológicos foi de 
R$429.914,50, proveniente de 
recursos próprios Foram ad-
quiridos 76 computadores, 25 
impressoras, 44 no breaks, 16 
estabilizadores e 03 notebooks.

Conforme explicou a res-

ponsável pelo Departamento 
de Informática, Sara Levy, os 
equipamentos novos irão aten-
der as necessidades das diver-
sas Secretarias em substituição 
as máquinas que estão defasa-
das. A secretária de Administra-
ção, Cristiane Müller, comple-
mentou ressaltando que haverá 
um remanejamento dos antigos 
para outros locais.

Para o prefeito Municipal, 
José Carlos Amaral, o investi-
mento em tecnologia, além de 
auxiliar o servidor público nas 
atividades cotidianas, possibili-
ta melhorar o serviço prestado 
aos munícipes com mais agili-
dade e eficiência.

Ele pontuou que a compra 
dos novos equipamentos vinha 
sendo adiada há anos em virtu-
de dos percalços econômicos, 
no entanto, com muito plane-
jamento e economicidade foi 
possível a renovação tecnoló-
gica dos setores que soma-se 
a inúmeras outras ações que 
estão sendo executadas. “Um 
investimento que traz inúme-
ros benefícios, principalmente, 
à população que necessita dos 
serviços públicos municipais”, 
pontuou.

O último investimento da 
Administração Municipal em 
informática havia sido realiza-
do em 2014.

Objetivo é melhorar o atendimento prestado ao cidadão com a modernização da gestão pública

Palestra ministrada pela UERGS 
encerrou atividades das escolas 

do meio rural
Para finalizar o 1º semestre 

de 2019, realizou-se nos dias 
08, 09, 10 e 11 de julho, nas Es-
colas do Campo: Bispo Pedro 
Fernandes Sardinha da Barra da 
Romana, Dom João Becker do 
distrito do Santo Antônio, Guia 
Lopes da Floresta e Wally Elisa 
Hartmann do Alto Erval Novo, 
palestras com o tema: “A rela-
ção homem e o meio ambiente: 
a alegria de viver no campo”.

A iniciativa foi promovida 
pelo Programa Semeando com 
apoio da UERGS, uma parce-
ria, que desenvolve atividades 
com o foco voltado aos alunos 
das Escolas do Campo.

Na oportunidade, a pro-
fessora Dra. Luciane Sippert 
Lanzanova, proporcionou aos 
alunos de 6º ao 9º ano, uma tar-
de de diferentes aprendizados, 

tendo como objetivo principal 
a valorização e o bem-estar dos 
jovens que residem no meio 
rural, numa relação de respei-
to com o homem e o meio am-
biente.

A parceria da UERGS com o 
Programa Semeando se conso-
lida como uma ferramenta que 
proporciona aos alunos dessas 
escolas, diferentes experiências 
que são desenvolvidas por pro-
fessores e acadêmicos da insti-
tuição em forma de palestras e 
oficinas.

Além da palestra ministrada 
pela professora Luciane, ocor-
reram nas mesmas datas ofici-
nas com as alunas bolsistas da 
universidade, estudantes dos 
cursos de Gestão Ambiental e 
Agronomia, os quais trabalha-
ram com os alunos as temáticas 

relacionadas ao meio ambiente.

A iniciativa foi promovida pelo Programa Semeando com apoio da UERGS
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Sicredi disponibiliza R$ 20,1 bilhões 
para o Plano Safra

Parque do Turvo melhora estruturas 
para receber visitantes

Dirigente defende adoção de modelo 
de gestão para hospital de Bicaco

Redentora investe na recuperação de 
escolas municipais

Dirigente da Cresol diz que Cadas-
tro Positivo vai melhorar crédito

Três Passos investe na compra de 
equipamentos de informática
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Atletas da região são selecionados 
para testes no Flamengo

O professor Elver Vargas confirmou que 16 
atletas dos seus projetos foram selecionados 
para fazer testes no Flamengo. A seleção ocor-
reu na semana passada no Campo do Ypiranga 
de Tenente Portela.

Os selecionados irão agora para Curitiba 
onde passaram por mais uma série de testes e se 
aprovados na capital paranaense são direciona-
dos para mais uma fase, desta vez na Gávea, no 
Rio de Janeiro.

Foram selecionados os laterais esquerdos 
Toti e Diego, os meias Cassiano, Léo e Willian; 
os volantes Rieger, Deivison e Yuri e os atacan-
tes Gabriel Vargas e Artur. Ainda foram selecio-
nados, mas para o sub-17 e serão apresentados 
em outros clubes profissionais Cristian Canabar-
ro, João Hanel e Patrick. No mês de agosto ainda 
os atletas Erik Ribeiro e Cassiano Santos, vão 

passar por um período de testes no Internacional em Porto Alegre.
Elver se disse muito contente com a seleção dos meninos e que acredita no talento dos desses que 

podem despontar para chegar ao futebol profissional. De uma série de testes realizados pelo Flamengo 
no interior gaúcho, o projeto Elver foi o que mais teve selecionados. O professor disse que isso é fruto 
de muito trabalho e do apoio recebido para a manutenção das escolinhas.

Os selecionados passaram por testes em Curitiba-PR

El
ve

r V
ar

ga
s/

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al


