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Em janeiro o Jornal Província circula quinzenalmente.
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Retrospectiva 2019
Os acontecimentos que marcaram esse ano na região

Municípios da região 
fecham as contas no azul

Governo Federal 
libera recursos para 
hospitais da região
Hospitais da Região Celeiro dividirão quase 
meio milhão de reais. Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela receberá 
o maior valor.
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Preservação 
e criatividade
O uso criativo de sacolas de papel 
traz mais praticidade ao dia a dia, 
além de ampliar o cuidado com o 
meio ambiente. | Pág. 3 
além de ampliar o cuidado com o além de ampliar o cuidado com o 
meio ambiente.meio ambiente. | Pág. 3 

Março, abril, outubro ou um 
mês a cada ano. Os diferentes 

Ano Novo. Contracapa

ANO NOVO
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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O que esperar do 2020

Há muitos anos participei de um programa de TV no qual se 
dabatia o tema da “independência” no relacionamento conjugal. 
Um assunto interessante porque em torno dele se tem estabeleci-
do grande confusão, sendo muitos os que consideram desejável, 
no casamento moderno, uma recíproca e absoluta independência 
entre os pares.

Não existe isso nas instituições humanas. As sociedades se 
constituem porque as pessoas dependem uma das outras; uma so-
ciedade de indivíduos absolutamente autônomos seria algo ato-

mizado, disperso e ine-
ficiente. União conjugal 
e família são reflexos 
da natureza individual 
e social da pessoa hu-
mana.

Na vida conjugal, 
e em especial nas re-
lações onde o amor se 
impõe como elemento 
vinculante fundamen-
tal (embora não único), 
essa interdependência 
dos membros pode le-
var - e com frequên-
cia leva - ao sacrifício. 
Qualquer pai, mãe, ma-
rido ou mulher sabe que 
o amor cobra capacida-

de de renúncia, e a exige, especialmente nos momentos de crise 
pessoal, nas enfermidades, e sempre que há fardos a serem com-
partilhados.

Um dos maiores problemas que atingem a instituição familiar 
e sua estabilidade nos dias de hoje está localizado nessa fobia cul-
tural à renúncia e ao sacrifício, entendidas pelo avesso - como 
elementos destruidores da natureza humana - e não como constru-
tivos e constitutivos de sua maturidade.

O Natal de Jesus, e é sobre isso que desejo escrever, exemplifi-
ca com muita clareza que, no plano de Deus, o amor é inseparável 
da doação e da renúncia. O Natal não é apenas uma bela história. 
Ele é também o início de um drama real, convivido nas duas cida-
des, a de Deus e a dos homens: Deus se faz homem para estabele-
cer uma “nova e eterna Aliança” com a humanidade a que ama. E 
seguindo a lógica do amor, irá ao sacrifício de si mesmo.

Esse “dar-se” resiste, no ensinamento cristão, à dimensão co-
mercial que cada vez mais domina as festas de fim de ano onde 
as relações se tornam crescentemente materiais, numa sequência 
que começa com o simples “receber”, passa pelo “trocar” e talvez 
chegue ao “dar alguma coisa”, mas raramente cogita do “dom de 
si”, que é a essência do Natal. Faço votos de que este Natal de 
2019 seja para cada um, para cada família, para todos nós, ocasião 
de refletir sobre as exigências do amor, no exemplo de Jesus de 
Nazaré.

NATAL, UMA LIÇÃO DE 
AMOR
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OPINIÃO

  De acordo com o Inep/MEC, no Brasil existem 9.394.117 alunos de ensino médio e técnico, mas 
apenas 260 mil estagiam. Já no nível superior, dos 8.286.663 estudantes, somente 740 mil realizam a 
atividade. Entretanto, o estágio é a melhor maneira de inserir tais grupos no mercado, apresentando 
diversos benefícios para empresas e educandos. 

Diante do número alarmante de desempregados com idade entre 18 e 24 anos, registrado em 25,7% 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a modalidade desempenha um relevante pa-
pel social. Afinal, ele proporciona experiência, desenvolvimento e senso de responsabilidade ao jovem. 
Esses fatores serão decisivos para lidar com as nuances do mundo do trabalho. 

Outro ponto positivo é a possibilidade de efetivação na própria corporação onde estagiou. Assim, 
o participante aumenta suas chances de concluir o curso já empregado. Além disso, aprende a ter mais 
confiança, pois terá novas incumbências e descobrirá seu potencial. 

Socialmente, o ato escolar educativo também melhora a qualidade de vida, afasta o jovem de des-
vios de trajetória e patrocina os estudos por meio da bolsa-auxílio, recesso remunerado, auxílio-trans-
porte e demais benefícios. Em contrapartida, o empreendimento adquire um novo talento já adaptado 
à cultura organizacional.

Não perca tempo e invista no estágio! A prática impacta positivamente o contexto do país, o mundo 
dos negócios e a vida de milhões de universitários e secundaristas em busca de seu espaço no meio 
corporativo.

 O papel social do estágio

Seme Arone Junior é presidente da Abres - Associação Brasileira de Estágios.

Seme Arone Junior

O ano de 2019 chegou ao fim. Foi um ano interessante. Tivemos o 
primeiro estágio dos mandatos de presidente e de governador. Também 
foi o penúltimo estágio da atual gestão para os prefeitos e vereadores.

No Brasil o modelo de governo adotado por Bolsonaro, tirando o 
fator político da nomeação de seus ministros, trouxe ao país um novo 
modelo de governança e deu ao Congresso Nacional um protagonismo 
muito maior. Rodrigo Maia se tornou estrela, coordenando as votações 

na Câmara. Davi Alcolumbre, apesar de mais discreto, também aproveitou-se dos holofotes.
O governo de Bolsonaro foi conturbado no campo político. Sua briga e saída do PSL, a investigação 

sobre seu filho Flávio e desentendimento com o presidente da França são apenas alguns dos episódios 
que podemos citar.

Tirando as polêmicas o governo foi exatamente como se esperava. Apostando na ideia de economia 
liberal, politica radicalizada à direita e ações que ele pregou em toda a campanha eleitoral. Apesar 
dos apesares, o governo de Bolsonaro manteve a coerência com as propostas de campanha. Se essas 
propostas vão dar certo, a história contará, mas aos trancos e barrancos e bem escorado no seu staf 
principal Bolsonaro termina 2019 com saldo positivo.

Eduardo Leite cometeu dois erros. O primeiro, foi prometer mais do que ele poderia cumprir e o se-
gundo esperar até o final do ano para enviar seu principal pacote para a Assembleia Legislativa. Tivesse 
enviado no início do governo, quando ainda carregava consigo a bagagem da vitória, teria tido a mesma 
sorte que Bolsonaro teve com a previdência e já teria o pacote aprovado. Talvez aprove em janeiro, mas 
já acumulou um prejuízo político, difícil de ser recuperado.

Depois do grosso da crise econômica, os prefeitos da região estão podendo respirar um pouco mais 
aliviados e até ensaiar um tanto de ousadia. Alguns merecem destaque, porque conseguiram fazer 
muito nesses primeiros três anos, como é caso de Redentora, Vista Gaúcha, Derrubadas e Três Passos, 
outros ficaram para trás neste ano de 2019. Claro que por ser ano de véspera eleitoral, algumas obras 
ganharam maior destaque. O fato é que aos poucos as gestões municipais vão ficando mais eficiente na 
região, dado ao grande aparato de fiscalização e controle. Os municípios que se adaptarem terçao maior 
sorte do que aqueles que insistiram em velhas práticas politiqueiras.

2020 é ano de eleições municipais. Tudo é diferente. Até maio aqueles que almejam a reeleição, ou 
colocar um sucessor, começam trabalhando o mais rápido possível, depois a legislação veda muitas das 
suas ações, o fato é que coisas estranhas ocorrem em anos eleitorais.

Inimigos se tornam amigos, adversários se tornam aliados, alianças são formadas e rompidas, pes-
soas  corrompem e são corrompidas e o jogo politico navega por águas estranhas e tortuosas  em busca 
do poder que embriaga a alma dos homens.
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Com a presença de todos os 
edis, o Poder Legislativo de Co-
ronel Bicaco realizou na manhã 
da última sexta-feira (20), uma 
sessão extraordinária para a 
apreciação de seis matérias.

O plenário ficou lotado, es-
pecialmente de servidores mu-
nicipais, pois estavam na pauta 
Projetos de Lei de autoria do 
Poder Executivo que estabele-
cia a reclassificação de padrões 
e a prorrogação de contratos 
emergenciais.

Foram aprovados:
- Projeto de Lei nº 151/2019 

(18/12/19), do Executivo Mu-

nicipal, dispõe sobre o parcela-
mento de débito do município 
com o Sistema Municipal de 
Previdência (SIMPS) no valor 
de R$ 941.320,22.

- Projeto de Lei nº 152/2019 
(18/12/19), do Executivo Mu-
nicipal, altera a redação do 
Artigo 3º da Lei Municipal nº 
1.561/2003 (PCCF) promoven-
do a reclassificação de padrões.

- Projeto de Lei nº 153/2019 
(18/12/19), do Executivo Mu-
nicipal, prorroga o contrato 
emergencial de dois auxiliares 
de saúde bucal, dois motoristas, 
um atendente de farmácia e um 
agente comunitário de saúde.

- Projeto de Lei nº 154/2019 
(18/12/19), do Executivo Muni-
cipal, prorroga o contrato emer-
gencial de um médico veteriná-
rio e um técnico agrícola.

- Projeto de Lei nº 155/2019 
(18/12/19), do Executivo Muni-
cipal, prorroga o contrato emer-
gencial de dois motoristas, seis 
operadores de máquinas e um 
pedreiro.

- Projeto de Lei nº 156/2019 
(18/12/19), do Executivo Mu-
nicipal, institui gratificação 
salarial aos agentes comunitá-
rios de saúde até o valor de R$ 
1.000,00, conforme critérios de 
cumprimento de metas.

Vereadores de Coronel Bicaco 
apreciam Projetos de Lei em 

sessão extraordinária
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Vereadores se reuniram em caráter extraordinário com plenário lotado

Plantio de soja está 
quase encerrado no 
Rio Grande do Sul

De acordo com o último In-
formativo Conjuntural da Ema-
ter-Ascar, o plantio da principal 
cultura de verão do Rio Grande 
do Sul está praticamente finali-
zado, alcançando mais de 95% 
da área estimada de 5,9 milhões 
de hectares na safra 2019/2020.

As lavouras já implantadas 
encontram-se em desenvolvi-
mento vegetativo (97%) e flora-
ção (3%). Em algumas regiões 
produtoras do Estado, as altas 
temperaturas têm provocado le-

sões de escaldadura nas plântu-
las recém-germinadas. Também 
é verificado o tombamento fi-
siológico e redução do estande 
da cultura.

Conforme a Emater-Ascar, 
tem sido observada a diminui-
ção na incidência de pragas nas 
lavouras, no entanto, os soji-
cultores realizam o controle de 
plantas invasoras e, devido às 
condições do clima não ade-
quadas, começam lentamente 
os tratamentos fungicos.

97% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo
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GERAL

O Comando Ro-
doviário da Brigada 
Militar divulgou na 
manhã desta quin-
ta-feira, 26, os nú-
meros referentes à 

Operação realizada 
no último feriado de 

Natal.
Entre a sexta-feira (20) e a 

quarta-feira (25), o Comando 
Rodoviário da Brigada Militar 
(CRBM) registrou 115 aciden-
tes, sendo 46 com danos mate-
riais, 64 com lesões corporais e 
sete mortes nas rodovias esta-
duais do Rio Grande do Sul.

Durante a operação foram 
fiscalizados 19.433 veículos e 
abordadas 29.812 pessoas, sen-
do emitidas 5.286 autuações 
por diversas infrações e 9.141 
por excesso de velocidade.

Foram presos 32 motoristas 
por dirigirem sob efeito de ál-
cool e 67 negaram-se a realizar 
o bafômetro. Além disso, foram 
recolhidos 366 veículos em si-
tuação irregular e 129 Cartei-
ras Nacionais de Habilitação 
(CNHs).
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Lembrança do ano novo

Maioria dos municípios gaúchos 
fecham as contas no azul

Planejamento de gestão, res-
trição de viagens e cursos, redu-
ção de gastos administrativos, 
de funções, jornada de trabalho, 
verbas de publicidade, horas 
extras e diárias, além de corte 
de serviços e contingenciamen-
to orçamentário.

Estas foram algumas das 
medidas adotadas em 2019 por 
64,32% (238 municípios) para 
conseguir fechar as contas no 
azul e não deixar pendências 
financeiras para 2020. Entre-
tanto, 125 municípios (33,78%) 
ainda ficam com dívidas a pagar 
no próximo ano para fornecedo-
res, manutenção e encargos da 
folha de pagamento.

Os dados são resultado de 
uma pesquisa realizada pela 
Federação das Associações dos 
Municípios do Rio Grande do 
Sul (Famurs) nas últimas sema-
nas e divulgada nesta segunda-
-feira, 23 de dezembro. Foram 
ouvidos 74% (370 municípios) 
dos 497 municípios gaúchos.

DEVER DE CASA

O “dever de casa” foi re-
alizado com sucesso por 189 
municípios (51,08%) que infor-
maram não ter dificuldades para 
fechar as contas no final do ano. 
Por outro lado, 181 (48,92%) 
encontraram problemas para 

atingir as metas.
O aumento na demanda de 

serviços públicos diversos, o 
pagamento do piso do magisté-
rio e os atrasos no pagamento de 
convênios estaduais e federais e 
as crescentes solicitações por 
serviços de saúde foram, nesta 
ordem, os principais motivos 
elencados pelas administrações 
municipais como empecilhos.

O pagamento do 13º Salário 
aos servidores municipais com 
recursos próprios das prefeitu-
ras também está garantido em 
praticamente todos os municí-
pios que responderam à pesqui-
sa da Famurs. São 241 prefei-

turas (65,14%) que vão pagar 
no prazo e 120 (32,43%) que 
já adiantaram a gratificação. 
Somente em oito cidades gaú-
chas (2,16%) o 13º Salário deve 
atrasar.

Para atingir estes resultados, 
73,51% dos municípios (272 
municípios) adotaram medidas 
de economia, mas 25,14% (93 
municípios) não precisaram 
lançar mão destas alternativas. 
Os principais cortes das prefei-
turas para fugir do vermelho e 
garantir o fechamento de contas 
foram nas despesas administra-
tivas, viagens e cursos e horas 
extras e diárias.

Municípios de Derrubadas é um exemplo na região entre os que fecham no azul

Bancos funcionam não estarão em 
funcionamento nos dias 31 e 1º

As agências bancárias abri-
ram normalmente na quinta-
-feira(26), após o atendimento 
em horário especial na véspera 
do Natal. O último dia útil do 
ano para atendimento ao públi-
co, com expediente normal para 
a realização de todas as opera-
ções bancárias, será 30 de de-
zembro. No dia 31 (terça-feira), 
as instituições financeiras não 
abrem para atendimento. A in-
formação é da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban).

A Febraban lembra que as 
agências bancárias não funcio-
nam em feriados oficiais, sejam 
eles municipais, estaduais ou 
federais. Dessa forma, os ban-
cos não funcionaram no Natal 
(25) e não abrirão no dia da 
Confraternização Universal (1º 
de janeiro).

A federação orienta a po-
pulação a utilizar os canais 
alternativos de atendimento 
bancário para fazer transações 

financeiras, como mobile e in-
ternet banking, caixas eletrôni-
cos, banco por telefone e cor-
respondentes.

Os carnês e contas de consu-
mo (como água, energia e tele-
fone) vencidos no feriado pode-
rão ser pagos, sem acréscimo, 
no dia útil seguinte. Normal-
mente, os tributos já estão com 
as datas ajustadas ao calendário 
de feriados, sejam federais, es-

taduais ou municipais.
Os clientes também podem 

agendar os pagamentos das 
contas de consumo ou pagá-las 
(as que têm código de barras) 
nos próprios caixas automáti-
cos. Já os boletos bancários de 
clientes cadastrados, como sa-
cados eletrônicos, poderão ser 
agendados ou pagos por meio 
do DDA (Débito Direto Auto-
rizado).
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Cássio ficou apaixonado por Ana durante quase toda a vida. Ele não 
lembra exatamente quando a conheceu, o fato é que ela sempre esteve 
morando na casa do lado. Foram vizinhos quase a vida inteira.

Ela era uma loirinha com olhos verdes, sorriso fácil. Não para o bico 
de Cássio, disso ele tinha certeza. Apesar de vizinhos, de se verem quase 
todos os dias, havia um abismo enorme entre um e outro.

Filha de um advogado. Sua família tinha sobrenome forte, envol-
vida com política. Moravam numa casa elegante, com uma piscina nos 
fundos e um belo jardim. Ao ponto que ela foi crescendo, ficava horas 
naquela piscina rindo com as amigas. Existia um muro na parte de trás 
das casas, então Cássio não podia ver, apenas ouvir o que acontecia do 
outro lado.

Cássio era filho de uma mãe solteira. Irmão de mais três meninos. 
Sua mãe era doméstica e eles somente moravam lado a lado com aquela 
casa em virtude dessas coincidências que só acontecem em cidade pe-
quena, onde em algum lugar a parte pobre a parte rica da cidade preci-
sam se encontrar.

Eles até estudavam na mesma sala, mas em séries diferentes, então, 
nunca se falavam. Houve uma única vez que ele disse oi para ela e ela 
respondeu rindo. Na manhã seguinte, aproveitando o horário do inter-
valo ele pensou em repetir a ação, passou deu um oi tímido, mas ela não 
respondeu, então ele nunca mais tentou de novo.

Ficava de longe na escola, apenas olhando para ela. Sonhando. 
Quando estavam em casa, ele a enxergava em alguma janela, ou quando 
ela saia, mas sábia do abismo que havia entre eles.

Tudo mudou quando Mateus veio morar na mesma rua. Mateus era 
do grupo de Ana. Ele tinha muito mais dinheiro que ela e veio para 
morar na melhor casa da rua. Mateus também não tinha motivo para 
se aproximar de Cássio, não fosse um detalhe chamado futebol. Neste 
esporte não importa se você é rico ou pobre, se mora numa casa bonita 
ou feia, quando a bola rola, só interessa se você é bom ou ruim. Mateus 
era esforçado. Cássio era craque.

Mateus era a ponte entre Cássio e Ana. Não aconteceu naturalmente. 
Cássio não contou nada para Mateus e esperou por meses até que uma 
oportunidade surgiu. Uma festa de virada de ano, na casa de Mateus, 
onde estaria Ana e mais uma turma de gente do outro grupo e os meni-
nos do futebol, o que incluía Cássio.

Naquele 31 de dezembro Cássio vestiu sua melhor roupa. Queria ir 
todo de branco, mas a única camiseta branca que tinha era uma do Co-
rinthians, então vestiu uma azul clarinha. Passou perfume e pelo menos 
duas horas da festa, já estava deitado no seu quarto, olhando para o teto 
e imaginando o que faria naquela noite.

Quando Cássio chegou Ana já estava lá. Ele rodou entre os grupos 
com alguém que ele conhecia sempre procurando uma forma de se apro-
ximar. Não encontrou de primeira. Já eram quase 23 horas quando a viu 
sozinha próximo de uma mesa e ele sentiu que aquele era o momento. 
Caminhou e parou ao seu lado, disfarçando, olhando para longe e depois 
falou algo como: “Festa legal, né?”, era algo despretensioso é verdade, 
mas já era um começo. Ela deu um leve riso e respondeu apenas um 
“Sim”, antes ser chamada por alguém e sair sem dar muita atenção.

Antes da meia-noite, Cássio notou os casais se formando. Alguns já 
existiam, outros foram se formando naquela última hora antes da virada. 
Ninguém queria virar o ano sem ao menos dar um beijo na boca. Cássio 
também não, mas ele tinha apenas um alvo.

Quando a contagem regressiva começou, ele procurou por ela e ela 
estava sozinha parada, vestida de branco, parecendo um anjo, olhando 
e sorrindo para ele.

Cássio não podia acreditar, ela estava olhando para ele e sorrindo. 
Ele sorriu de volta e então os fogos começaram, e enquanto todo mundo 
olhava para cima, Ana e Cássio olhavam um para o outro.

Cássio chegou dar dois passos para ir em direção a ela, mas ai che-
garam as amigas dela e começaram a abraçá-la e a tiraram do seu campo 
de visão. No restante da festa, ela olhava para ele e ele olhava para ela, 
mas quando ele pensava em ir em direção a sua amada, ela já estava 
dispersa em outro canto.

Cássio não conseguiu falar com Ana, mas sentiu que aquele novo 
ano será o ano. Naquele restante de noite e nas noites seguintes ele nem 
dormiu, sonhando com aquele olhar.

Ele procurou por ela para se declarar. Sabia que ela diria sim, mas 
não a encontrou. Dias depois descobriu que ela tinha ido embora. Foi 
estudar em algum lugar e não iria mais voltar.

Cássio chorou quando recebeu essa notícia. Ele sabia que era o fim 
de um nada que tinha acontecido e lhe doía pensar que poderia ter acon-
tecido se ele tivesse arranjado coragem para correr até ela, tomá-la nos 
braços e a beijá-la. Sobrou apenas a lembrança daquele olhar.
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Sicredi ocupa o 67º lugar entre os 200 
maiores grupos empresariais do país

Sicredi figura mais uma vez 
no ranking dos maiores grupos 
empresariais do país, do anu-
ário Valor Grandes Grupos. 
Elaborado pelo Jornal Valor 
Econômico, o guia foi publi-
cado nesta segunda-feira (23) e 
apresenta a radiografia das 200 
principais corporações em ati-
vidade no Brasil.

Na edição deste ano, que 
considera as demonstrações 
financeiras combinadas, o Si-
credi ocupou o 67º lugar en-
tre as companhias listadas. A 
instituição cooperativa ficou 
também em 12º lugar entre as 
20 maiores da área de finanças, 
mantendo a colocação no mes-
mo ranking da edição do guia 
no ano passado.

Para completar, o Sicredi 
ainda ocupa o 7º lugar entre os 
20 maiores em Lucro Líquido 
e também entre os 20 melhores 
em Rentabilidade Patrimonial; 
a 16ª colocação entre os 20 que 
mais cresceram por receita e o 
9º lugar entre os 20 maiores em 

Patrimônio Líquido.
O Valor Grandes Grupos 

traz organogramas completos 
com as participações acionárias 
de grupos empresarias, além de 
projeções e análises de especia-
listas sobre quatro grandes se-
tores: comércio, indústria, ser-
viços e finanças.

Ao longo deste ano, o Sicre-
di também marcou presença em 
outros rankings e premiações 
nacionais de relevância, eviden-
ciando a robustez do modelo de 
gestão da instituição financeira 
cooperativa.

Além da conquista de po-
sições no Valor Grandes Gru-
pos, recentemente, o Sicredi foi 
destaque nos rankings ‘Empre-
sas Mais’ (Jornal O Estado de 
S.Paulo), ‘Melhores & Maiores’ 
(Revista Exame), ‘Valor 1000’ 
(Jornal Valor Econômico), 
‘Época Negócios 360º’ (Revis-
ta Época), ‘Melhores Empresas 
para Trabalhar e Melhores Em-
presas para Começar a Carreira’ 

(ambos da Revista Você S/A) e 
no ranking ‘Previdência Valor/
FGV’, recebendo avaliação cin-
co estrelas pelo serviço de Fun-
do de Previdência.

Ainda neste ano, o Sicredi 
conquistou, pela primeira vez, 
o Prêmio ABRASCA (da As-
sociação Brasileira das Com-
panhias Abertas) na categoria 
‘Empresas de Capital Fechado’.

O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de quatro milhões de 
associados, os quais exercem 
papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o 
Sicredi está em 22 estados* e 
no Distrito Federal, com mais 

de 1.800 agências, e oferece 
cerca de 300 produtos e servi-
ços financeiros.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ce-
ará, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Nor-
te, Rio Grande do Sul, Rondô-
nia, Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins.

Sicredi está em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências

Diones Roberto Becker
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Anúncie no Jornal 
Província

Resultado para a 
sua marca

55 3551-1877

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

ESPECIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação modalidade Pregão Pre-
sencial nº 38/2019. Objeto: Registro de Preços para locação de impressoras multifuncionais. Proposta 
de menor preço por item. Empresa(s) vencedora(s): Savicki & Schneider Ltda. Derrubadas/RS, 18 
de dezembro de 2019.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 39/2019. Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos. Proposta de menor 
preço por item. Empresa(s) vencedora(s): Cooperativa Mista Yucumã, Paraná Foods Comércio Eireli, 
Romildo Fortunato Tuzzin e Supermercado Freese Ltda. Derrubadas/RS, 20 de dezembro de 2019.

Dispensa de Licitação nº 61/2019. Objeto: Aquisição de luminárias para instalação junto ao Centro 
Cultural. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Contratado(a): Tiago Raffaelli. 
CNPJ 05.120.387/0003-03. Valor: R$ 5.270,00 (cinco mil e duzentos e setenta reais). Derrubadas/
RS, 20 de dezembro de 2019.

Contrato nº 146/2019. Contratado (a): Consórcio Rota do Yucumã. CNPJ 03.827.511/0001-70. 
Objeto: Ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS. Valor: R$ 4.200,00 (quatro 
mil e duzentos reais). Vigência 02/01/2019 à 31/12/2020. Assinatura do contrato: 16/12/2019.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 22/2019. Aderente: Savicki & Schneider Ltda. CNPJ 
04.456.171/0001-80. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais locações de Impressoras 
Multifuncionais Monocromáticas, com franquia mensal de 3.000 (três mil) páginas por equipamento. 
Valor: R$ R$ 0,06 (seis centavos) por página. Vigência 19/12/2019 à 17/12/2020. Assinatura da Ata: 
19/12/2019.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 23/2019. Pregão Presencial nº 039/2019. Aderente: Ro-
mildo Fortunato Tuzzin. CNPJ 94.559.747/0001-28. Objeto: Registro de preços para futuras aquisi-
ções de alimentos. Vigência 20/12/2019 à 31/07/2020. Assinatura da Ata: 20/12/2019.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 24/2019. Pregão Presencial nº 039/2019. Aderente: Super-
mercado Freese Ltda. CNPJ 95.073.011/0001-08. Objeto: Registro de preços para futuras aquisições 
de alimentos. Vigência 20/12/2019 à 31/07/2020. Assinatura da Ata: 20/12/2019.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 25/2019. Pregão Presencial nº 039/2019. Aderente: Coo-
perativa Mista Yucumã. CNPJ 10.696.943/0001-54. Objeto: Registro de preços para futuras aquisi-
ções de alimentos. Vigência 20/12/2019 à 31/07/2020. Assinatura da Ata: 20/12/2019.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 26/2019. Pregão Presencial nº 039/2019. Aderente: Paraná 
Foods Comércio Eireli CNPJ 24.170.620/0001-37. Objeto: Registro de preços para futuras aquisi-
ções de alimentos. Vigência 20/12/2019 à 31/07/2020. Assinatura da Ata: 20/12/2019.

Contrato nº 147/2019. Dispensa de Licitação nº 61/2019. Contratado(a): Tiago Raffaelli. CNPJ 
nº 05.120.387/0003-03. Objeto: Aquisição de luminárias para instalação junto ao Centro Cultural.  
Valor do Contrato: R$ 5.270,00 (cinco mil e duzentos e setenta reais). Assinatura do contrato em 
20/12/2019.  Vigência: 60 (sessenta) dias. 

Gasolina tem maior preço em 29 
semanas no Rio Grande do Sul

A gasolina comum deve fe-
char o ano com preço aditivado 
no Rio Grande do Sul. Na se-
mana passada, entre os dias 15 
e 21, o valor do litro do com-
bustível alcançou R$ 4,755, 
em média, nos postos gaúchos. 
Trata-se da maior marca em 29 
semanas. Ou seja, desde o in-
tervalo entre o final de maio e o 
início de junho, apontam dados 
da Agência Nacional do Petró-
leo (ANP) consultados pela co-
luna. A notícia é do  jornalista 
Leonardo Vieceli  que colabora 
com a colunista Marta Sfredo, 
do Gaúcha ZH.

O preço do Estado é o maior 
da Região Sul e o quinto mais 
elevado do país. Na vizinha 
Santa Catarina, o valor desem-
bolsado na semana passada, em 
média, foi de R$ 4,389 – 7,7% 
inferior ao gaúcho.

– O preço no Rio Grande do 
Sul está próximo da inquietante 
casa dos R$ 5 – define o econo-
mista-chefe da consultoria ES 
Petro, Edson Silva.

Entre os municípios gaú-
chos, o maior valor médio foi 
registrado em Bagé, segundo a 
ANP. Na cidade da Campanha, 
a gasolina ultrapassou a barrei-
ra dos R$ 5, alcançando os R$ 
5,329. 

Segundo a públicação de 

Gaúcha ZH , a política de pre-
ços da Petrobras acompanha a 
variação do petróleo no merca-
do internacional. Ou seja, quan-
do o dólar sobe, a tendência é 
de que haja repasses para o con-
sumidor. 

Além disso, vale lembrar 
que o peso do ICMS sobre a 
gasolina é maior no Rio Grande 
do Sul do que em Estados como 
Santa Catarina. Do lado de cá 
do Rio Mampituba, a alíquota 
sobre a produto é de 30%. Em 
Santa Catarina, de 25%.

– O aumento no preço da 
gasolina tem relação com a atu-
al política de preços. E, no Rio 
Grande do Sul, a carga tributá-
ria também é alta – diz Silva.

Gaúcha ZH

O cortisol é um hormônio que é produzido pelo córtex adre-
nal na glândula adrenal. A sua função principal é aumentar o 
fornecimento de ácidos aminados no fígado quando existem 
baixos níveis. No entanto, serve para aumentar o catabolismo 
de proteínas.

O cortisol serve também para aumentar a pressão, os níveis 
de açúcar no sangue e tem um efeito imunossupressor sobre o 
corpo. Se os níveis de cortisol estão elevados, a pessoa pode 
sofrer uma diminuição da função do sistema imune.

Um dos maiores fatores que potencializa a liberação de cor-
tisol no corpo é o estresse. Quando você está sob um elevado 
nível de estresse, seja ele do trabalho, relacionamentos, proble-
mas familiares, etc. o hormônio cortisol atinge níveis elevados 
no organismo.

Outro fator é o overtraining (excesso de treinamento), que 
pode causar uma perda de massa muscular. Se você não permitir 
um tempo de recuperação adequado para seus músculos, após 
sessões intensas de exercícios como o levantamento de peso, 
vai liberar cortisol no corpo e isso começa a afetar os ganhos 
de massa muscular. Trabalhos aeróbios isolados não afetam 
os níveis de cortisol se efetuado em curta duração, mas se isso 
acontecer após trabalho de musculação os níveis de cortisol no 
corpo podem aumentar e prejudicar assim os ganhos de força.

Por essa razão recomendam-se trabalhos aeróbios isolados 
de no máximo 30 minutos e no máximo três vezes por semana 
para pessoas que tem o objetivo de aumento de massa magra. O 
exercício cardiovascular (aeróbio) faz com que o corpo quebre 
tecido muscular, enquanto que o trabalho de musculação reali-
zado até 45 minutos construa novo tecido muscular, aumentan-
do o volume das fibras e melhorando a força.

Não há muito a fazer para restringir completamente a libera-
ção de cortisol no organismo. Embora o cortisol seja um proble-
ma para quem deseja ganhar massa muscular, é um importante 
hormônio regulador das respostas inflamatórias do corpo e a 
quantidade de glicose no sangue durante períodos de estresse.

Uma dica importante para controlar os efeitos negativos do 
cortisol é a suplementação de glutamina em conjunto com a 
vitamina C, a glutamina ajuda a reduzir o catabolismo gerado 
pelo cortisol. Se você tiver glutamina na corrente sanguínea, o 
cortisol não precisa “quebrar” o tecido muscular para obter. Au-
mentar o consumo de vitamina C é outra dica, estudos mostram 
que pessoas que tomam três gramas de vitamina C por dia têm 
níveis de cortisol baixo.

Porém, não devemos esquecer que o cortisol é apenas uma 
peça no grande processo do nosso organismo nas respostas fi-
siológicas geradas pelo estresse como o do exercício, alcançar 
um fortalecimento muscular sólido é resultado de treinamento 
em longo prazo, nutrição e suplementação adequada. 

Sendo assim, uma vez que os níveis de cortisol estão asso-
ciados com o estresse, gerado não só por exercício de longa 
duração, há uma maneira simples e natural de reduzir os níveis 
desse hormônio, é promover a saúde todos os dias. 

O hormônio do estresse
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Motociclistas são os que mais se 
acidentam no trânsito

A cada dez atendimentos 
por acidente de transporte re-
alizados em hospitais do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
oito envolvem motociclistas. 
Dados mostram que os homens 
representaram 67,1% dos aten-
dimentos nas unidades hospi-
talares e as mulheres 50,1%. A 
faixa etária mais acometida são 
os jovens entre 20 e 39 anos.

Os números fazem parte da 
pesquisa VIVA Inquérito 2017, 
realizada a cada três anos pelo 
Ministério da Saúde em unida-
des específicas que participam 
do levantamento, que tem como 
objetivo subsidiar políticas pú-
blicas com dados fidedignos, 

prevenir a ocorrência de casos, 
garantir cuidado em saúde e en-
caminhamento das vítimas para 
a rede de atenção à saúde de 
todo o país.

Com o objetivo de reduzir a 
violência no trânsito e os custos 
sociais decorrentes, o Governo 
Federal lançou, na última sexta-
-feira (20), a Operação Rodovi-
da 2019. A proposta é integrar e 
proteger vidas no trânsito, evi-
tando acidentes. A ação é um 
esforço integrado de vários ór-
gãos federais, como o Ministé-
rio da Saúde, a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) e o Ministério 
da Infraestrutura, em articula-
ção com estados e municípios. 
Além das ações educativas e de 
fiscalização que ocorrem todos 
os anos, a PRF atuará na reali-
zação de perícia em acidentes e 

na produção de Termo Circuns-
tanciado de Ocorrência (TCO) 
quando houver infrações até o 
dia 1º de março.

Em 2018, os acidentes de 
trânsito causaram 183,4 mil in-
ternações que custaram R$ 265 
milhões ao SUS. Essas ocorrên-
cias respondem por boa parte 
das internações hospitalares e 
pela maioria dos atendimen-
tos de urgência e emergência, 
que geram altos custos sociais, 
como cuidados em saúde, per-
das materiais e despesas previ-
denciárias, além de grande so-
frimento para as vítimas e seus 
familiares. Em 2017, o número 
de internações foi de 181,2 mil 
ao custo de R$ 259 milhões, 
sendo que mais de 50% das in-
ternações envolveram motoci-
clistas.

Clic Portela
Diones Roberto Becker

Em 2018, os acidentes de trânsito causaram 183 mil internações
D

iones R
oberto B

ecker

Sancionada novas alíquotas 
previdenciárias de servidores

O governador Eduardo Leite sancionou nesta segunda-feira 
(23) o primeiro projeto do pacote aprovado na Assembleia Legis-
lativa. A lei complementar foi publicada em edição extra do Diário 
Oficial e, conforme acordo com deputados, Leite vetou apenas um 
parágrafo da proposta. Entre outras mudanças, o texto modifica 
as alíquotas previdenciárias de servidores públicos civis do Rio 
Grande do Sul, de todos os poderes. As informações o texto são de 
Gaúcha ZH.

No final de março de 2020, transcorrido o intervalo de 90 dias 
após a sanção do governador, a chamada noventena, o funcionalis-
mo passará a descontar entre 7,5% a 22% dos salários. Atualmente, 
os servidores da ativa contribuem com 14% e os inativos são isen-
tos até o valor de R$ 5,8 mil. O texto foi aprovado por 38 votos a 
15 na quarta-feira passada (18).

Os outros sete projetos e proposta de emenda à Constituição 
que compõem o pacote serão votados em sessão extraordinária na 
última semana de janeiro, na Assembleia.

As novas alíquotas

Inativos

·         Até R$ 998 – isento
·         de R$ 998 a R$ 2 mil – 9%
·         de R$ 2.000,01 a R$ 3 mil – 12%
·         de R$ 3.000, 01 a R$ 5.839,45 – 14%
·         de R$ 5.839,46 a R$ 10 mil – 14,5%
·         de R$ 10.000,01 a R$ 20 mil – 16,5%
·         de R$ 20.000,01 a R$ 39 mil – 19%
·         acima de R$ 39.000,01 mil – 22%

Ativos

·         Até R$ 998 – 7,5%
·         de R$ 998 a R$ 2 mil – 9%
·         de R$ 2.000,01 a R$ 3 mil – 12%
·         de R$ 3.000, 01 a R$ 5.839,45 – 14%
·         de R$ 5.839,46 a R$ 10 mil – 14,5%
·         de R$ 10.000,01 a R$ 20 mil – 16,5%
·         de R$ 20.000,01 a R$ 39 mil – 19%
·         acima de R$ 39.000,01 mil – 22%

O governador do estado, Eduardo Leite, sancionou a proposta

Inscrições no ProUni ocorrerão 
entre 28 e 31 de janeiro de 2020
E s t u d a n -

tes de todo o 
país poderão 
se inscrever no 
Programa Uni-
versidade para 
Todos (ProUni) 
entre os dias 28 
e 31 de janei-
ro do próximo 
ano. O ProUni 
oferta bolsas 
de estudo, de 
100% ou de 
50%, para estudantes de cursos 
de graduação e de cursos se-
quenciais de formação específi-
ca, em instituições privadas de 
educação superior.

As bolsas integrais são des-
tinadas a estudantes com renda 
familiar bruta per capita de até 
um salário mínimo e meio. Já as 
bolsas parciais contemplam os 

candidatos que têm renda fami-
liar bruta per capita de até três 
salários mínimos.

O ProUni é voltado para 
candidatos que não tenham di-
ploma de curso superior e que 
participaram do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM) 
de 2018. Os alunos devem ter 
cursado o ensino médio com-

pleto em escola pública ou em 
instituição privada como bol-
sistas integrais. Além disso, é 
necessário ter obtido nota mí-
nima de 450 pontos na média 
aritmética das notas nas provas 
do ENEM. Também podem 
participar do programa, alunos 
com deficiência e professores 
da rede pública.



ROTA DO YUCUMÃ, 27 de dezembro de 2019 9

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

  “Aprendemos que, por pior que seja um problema ou situa-
ção, sempre existe uma saída

.
    Aprendemos que é bobagem fugir das dificuldades. Mais 

cedo ou mais tarde, será preciso tirar as pedras do caminho para 
conseguir avançar.

    Aprendemos que perdemos tempo nos preocupando com 
fatos que muitas vezes só existe na nossa mente.

    Aprendemos que é necessário um dia de chuva para dar-
mos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol 
queima.

    Aprendemos que heróis não são aqueles que realizam obras 
notáveis, mas os que fizeram o que foi necessário e assumiram as 
consequências dos seus atos.

    Aprendemos que, não importa em quantos pedaços nosso 
coração está partido, o mundo não para, para que nós o conser-
tamos.   

   
    Aprendemos que, ao invés de ficar esperando alguém nos 

trazer flores, é melhor plantar um jardim.

   Aprendemos que amar não significa transferir aos outros a 
responsabilidade

   Aprendemos que amar não significa transferir aos outros 
a responsabilidade de nos fazer felizes. Cabe a nós a tarefa de 
apostar nos nossos talentos e realizar os nossos sonhos.

   Aprendemos que o que faz diferença não é o que temos na 
vida, mas QUEM nós temos. E que boa família são os amigos 
que escolhemos.

   Aprendemos que as pessoas mais queridas podem às vezes 
nos ferir. E talvez não nos amem tanto quanto nós gostaríamos, 
o que não significa que não amem muito, talvez seja o máximo 
que conseguem. Isso é o mais importante.

   Aprendemos que toda mudança inicia um ciclo de constru-
ção, se você não esquecer de deixar a porta aberta.

   Aprendemos que o tempo é precioso e não volta atrás. Por 
isso, não vale a pena resgatar o passado. O que vale a pena é 
construir o futuro.

   O nosso futuro ainda está por vir.

   Então aprendemos que devemos descruzar os braços e ven-
cer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.”

    Mas vamos pedir ao Tropeiro do Universo, Ele que tudo 
pode, que nos traga sentimentos nobres, de amor e amizade. Que 
tenhamos lembranças boas, por tudo que aconteceu. 

    Que o Menino Jesus, que nasceu a poucos dias, nos ilumi-
ne. Que renasça a alegria, para quem a perdeu. Que se acaso não 
te aconteceu, tudo aquilo que queria, que não percas a alegria, 
o entusiasmo e a coragem, a vida é uma viagem, mas nos que 
escolhemos o caminho.

   Espere mais um pouquinho, e tudo vai acontecer.

    Desejo a todos um ano maravilhoso, e que o Tradicionalis-
mo continue correndo em nossa veias com a mesma intensidade 
de sempre.

    Um forte abraço, e muito obrigada àqueles que fizeram 
parte da minha vida em 2019!

    Nos vemos no próximo ano. Boas Festas a todos.

  Mensagem de Fim de Ano!

Governo Federal envia R$ 496,5 mil 
para nove hospitais da Região Celeiro

O Ministério da Saúde pu-
blicou nesta semana, a Porta-
ria nº 3.339 que estabelece os 
recursos financeiros a serem 
destinados para ações e servi-
ços hospitalares de média e alta 
complexidade.

Os repasses para o Rio 
Grande do Sul totalizarão R$ 
24,7 milhões, beneficiando 238 
instituições. Nove hospitais que 
funcionam em municípios da 
Região Celeiro também apare-
cem na relação dos contempla-
dos pelo Governo Federal.

Conforme o Ministério da 
Saúde, os valores serão encami-
nhados aos hospitais privados 
sem fins lucrativos e que pres-
tam serviços pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Ao todo, fo-
ram R$ 200 milhões divididos 
entre todos os estados e Distrito 
Federal.

- Associação Hospitalar de Caridade (Campo Novo) R$ 
5.000,00;

- Sociedade Hospitalar Beneficente (Chiapetta) R$ 
5.723,00;

- Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (Coronel 
Bicaco) R$ 7.020,00;

- Hospital de Caridade (Crissiumal) R$ 31.531,00;

- Associação de Desenvolvimento Comunitário (Humai-
tá) R$ 5.000,00;

- Associação Hospitalar Bom Pastor (Santo Augusto) R$ 
58.035,00;

- Sociedade Cultural São Gregório (São Martinho) R$ 
7.996,00;

- Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio (Te-
nente Portela) R$ 234.660,00;

- Associação Hospital de Caridade (Três Passos) R$ 
141.569,00;

O Hospital Santo Antônio vai receber R$ 234,6 mil
Jalm

o Fornari

Impostos somam mais de 30% no 
valor das contas de luz no Brasil

Mais de 31% do valor men-
sal pago na conta de luz são 
de tributos. Segundo dados da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), os impostos 
e os subsídios embutidos nas 
faturas pesam mais de 40% no 
bolso dos brasileiros. Entre as 
causas deste valor, a ANEEL 
aponta a crise hídrica e a capa-
cidade reduzida de armazena-
mento de água.

Desde 2012, a tarifa média 
de energia elétrica no país cres-
ceu mais de 20% em termos 
reais. De lá para cá, o custo de 
geração de energia aumentou 
14,25%. Os encargos setoriais 
subiram quase 8%. Em con-
trapartida, a distribuição nesse 
tempo caiu 2,32%.

Agencia do Rádio

Desde 2012 o custo de energia elétrica está cada vez maior no país
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Retrospectiva 2019
O ano de 2019 foi marcado por mui-

tos acontecimentos em nossa região. 
Como sempre, o trânsito foi mais uma 
vez notícia no Jornal Província, seja pela 
péssima qualidade do asfalto ou pelas 
vidas que foram ceifadas em diversos 
acidentes. A Polícia também trabalhou 
bastante. Operações Policiais comba-
teram os crimes de tráfico de drogas e 
furtos, além do policiamento ostensivo 
que gerou notícias com prisões e edições 
continuas de prevenção ao crime com as 
Operações Barão.

O Hospital Santo Antônio enfrentou 
mais um ano difícil, mas chega ao final  
de 2019 mais uma vez como refêrencia 
em saúde para o interior do estado. Refe-
rência também foi a cultura gaúcha pra-
ticada em Tenente Portela, que ganhou 
manchetes do estado inteiro.

Nesta edição você acompanha alguns 
dos acontecimentos que foram notícias 
no ano 2019 e ganharam destaque no 
Jornal Mais Lido da Região.

Janeiro
Em nossa primeira edição do ano a 

notícia mais importante era de uma pon-
te que caiu em Burro Magro, quando um 
caminhão carregado com uma máquina  
afetuava a travessia.

Naquele momento a Terra Indígena 
do Guarita vivia uma turbulência. O pre-
sidente da Comissão Eleitoral, da elei-
ção para cacique, ocorrido no ano ante-
rior, se voltou contra o eleito Carlinhos 
Alfaiate; e aliado com a chapa derrotada 
pregava a destituição do cacique de seu 
cargo.

Comemorada em 2008, a UCI Neo-
natal do Hospital Santo Antônio estava 
fechado por falta de recursos financei-
ros.

Em janeiro também, o hospital da ci-
dade do Braga foi interditado e teve suas 
portas fechadas.

Fevereiro
No mês seguinte a FAISA, faculdade 

de Santo Augusto, foi acusada de fraude 
pelo MPF. A ação ainda corre na justiça.

Uma aluna da FAISA entrou com 
uma ação contra o município de Tenente 
Portela. A municipalidade havia incenti-
vado a vinda da instituição para a cidade 
e o curso não foi concluído e os alunos 
estavam tendo dificuldades para receber 
seus diplomas. A ação ainda não foi con-
cluída.

Um catador de recicláveis foi atrope-
lado durante a madrugada no centro de 
Tenente Portela.O motorista foi preso. A 
região se comoveu com a história.

Março
O mês começou com um incêndio em 

uma residência e mais uma promessa de 
bombeiros em Tenente Portela. Caso de 
Dengue em Tenente Portela era descar-
tado.

O mês também era marcado pela ex-
pectativa sobre o Juri do Caso Bernardo. 
O julgamento durou quase uma semana, 
os olhos e ouvidos da região estavam li-
gados no que acontecia em Três Passos. 
No fim, todos os réus, Leandro Boldrini, 
Graciele Ugiline, Evandro e Edêlvania 
Wirganovics, acabaram condenados.

No final daquele mês um caso de 
Dengue foi confirmado em Portela.

Abril
Em abril Tenente Portela conforma-

va os primeiro cinco casos de Dengue. 
Grande mobilização começou a ser re-
alizada na cidade para combater o mos-
quito transmissor da doença.

Políticos da região começaram movi-
mentação na intenção de construir ponte 
sobre o Rio Uruguaí, na travessia entre 
Barra do Guarita e Itapiranga-SC.

Maio
Maio começou com uma notícia que 

deixou a comunidade assustada. Um le-
vantamento apontou a presença de agro-
tóxicos na água da região. A Corsan con-
testou os dados e garantiu a qualidade da 
água.

Neste mês também ocorreu uma que-
bra de braços entre os que queriam a Ex-
potenpo e os contrários. Venceu os que 
não queriam, e o ano ficou sem a feira.

Junho
De maio a junho o Jornal Província 

fez uma série de reportagens sobre os 
gastos públicos em Tenente Portela. En-
tre outras coisas, descobrimos que o mu-
nicípio gasta mais com gabinete do pre-
feito do que com Indústria e Comércio.

Julho
A retomada da discussão sobre a 

construção da Usina Garabi/Panambi 
ganhou as manchetes, dado ao fato de 
que ela poderia ter impacto no Salto do 
Yucumã. De um lado os prefeitos da 
Grande Santa Rosa que são favoráveis a 
construção da barragem e do outro os da 
Região Celeiro, contrários a ideia, já que 
temem impacto no principal propulsor 
do desenvolvimento turístico da região 
que é o Salto do Yucumã.
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

ESPECIAL

SÍNTESE DA SESSÃO EXTRAORDI-
NÁRIA REALIZADA NO DIA 23/12/2019.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara 
Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove horas, 
em Sessão Extraordinária, realizada no dia 23 de dezembro de 
2019, com as seguintes presenças: Vereadora Presidente RO-
SANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereado-
res: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, NATANAEL DINIZ 
DE CAMPOS/PDT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, 
ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO 
ANTONIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB 
e CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA. Havendo número le-
gal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus 
abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente. 
Em seguida solicitou ao Secretário a leitura da convocação para 
a presente sessão. Logo após passou para discussão e votação dos 
projetos constantes na pauta:

Projetos discutidos e votados:

Veto nº 03/2019: Veto total ao Projeto de Lei Complementar 
de iniciativa do Poder Legislativo nº 01/2019. Este veto foi re-
jeitado pelo plenário, sendo 5 (cinco) votos pela rejeição (Dos 
Vereadores João Antônio Gheller, Elessandro Tiago Fuck, Odilo 
Gabriel, Itomar Ortolan e Natanael Diniz de Campos) e 3 (três) 
votos pela sua manutenção (dos Vereadores Luis Claudir dos 
Santos, Salete Bettio Sala e Cristiane Feyth).

Projeto de Lei do Poder Executivo nº072/2019: Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergen-
cial de profissionais para atuarem na rede de ensino municipal.
Foi apresentada emenda ao Projeto de Lei, alterando o § 1º do 
Artigo 1º, a qual foi aprovada por unanimidade. Este projeto e 
sua emenda foram aprovados por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº073/2019: Declara si-
tuação de caráter excepcional previsto no art.37,IX, da CF/88 
e autoriza contratação temporária para cargo profissionais para 
atuarem na rede de ensino municipal e dá outras providências. 
Foi apresentada emenda ao Projeto de Lei, alterando o Artigo 3º, 
a qual foi aprovada por unanimidade. Este projeto e sua emenda 
foram aprovados por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº083/2019: Altera a reda-
ção da emenda, do caput do artigo 1º e do artigo 2º, da Lei Mu-
nicipal nº 2.543/2018, que autoriza o Poder Executivo a contra-
tar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal – CEF, 
com a garantia da união e dá outras providências. Foi apresentada 
emenda ao Projeto de Lei, alterando a numeração do §1º e acres-
centando o §2º do Artigo 1º, a qual foi aprovada por unanimida-
de. Este projeto e sua emenda foram aprovados por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº084/2019: Institui o 
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
compreendendo os serviços de limpeza urbana e manejo de resí-
duos sólidos, bem como a gestão integrada desses resíduos, e dá 
outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 
23 de dezembro de 2019. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Le-
gislativo Municipal de Tenente Portela.

   

Retrospectiva 2019
Agosto
O mês de agosto foi marcado pela di-

vulgação, por parte da Polícia Civil, que 
apontavam o número de casos de frau-
des pela internet realizada na região.

O vereador Ibe Furini, renunciou o 
cargo. Ele perdeu os direitos políticos 
após decisão da justiça.

Tenente Portela se tronou capital do 
tradicionalismo do estado com a gera-
ção da Chama Crioula  do Rio Grande 
do Sul.

Setembro
O tradicionalismo seguiu em alta no 

mês de setembro, com o Acampamento 
Farroupilha. O evento foi um sucesso fi-
nanceiro e de público.

Neste mês também foram registrados 
estado de alerta sobre a água de Tenente 
Portela. A falta de chuva obrigava a Cor-
san a operar abaixo da capacidade. 

Outubro
Em outubro um novo conflito surgiu 

na Terra Indígena do Guarita. O vice-
-cacique Vandinho tentou dar um golpe 
de estado e tirar Carlinhos Alfaiate do 
poder.

Neste mês também, o Jornal Provín-
cia trazia um alerta para o número de 
acidentes com vitimas fatais que era re-
gistrado na região. A RSC-472 é uma das 
rodovias com o maior número de casos 
nos últimos anos. Proporcionalmente ele 
é uma das mais perigosas do estado.

A justiça decidiu que a Cotrijuí deve-
ria ir a liquidação judicial.

Novembro
Em novembro um trágico acidente 

tirou a vida de um estudante, que fazia, 
junto com colegas, a travessia do Rio 
Uruguai.

Na terra Indígena do Guarita uma 
pessoa foi morta em meio ao conflito 
pelo poder. Operação da Polícia Federal 
prendeu o grupo ligado ao vice-cacique 
Vandinho, dando fim ao conflito.

Dezembro
No mês de dezembro o Jornal Pro-

víncia visitou, Redentora, Vista Gaúcha 
e Derrubadas e destacou os feitos das 
administrações desses municípios.

O Natal da Criança Carente foi mais 
uma vez um grande sucesso. A campa-
nha da Rádio Província chegou à sua 24ª 
edição nesse ano.

Durante esse ano o 
Jornal Província reali-
zou diversas matérias 
especiais. Em 2019, o 
Jornal que chegou aos 
seus 33 anos, buscou le-
var pelo menos uma re-
portagem exclusiva em 
todas as suas edições.

O desafio assumido 
à cerca de três anos, foi 
mais uma vez cumprido 
e o JP mostrou que é 
possível fazer um traba-
lho jornalístico de qua-
lidade nestes tempos de 
instantaneidade.

Desta forma o Jor-
nal Província resgatou 
a história de Norberto 
Schwantes, um dos pais 
da migração gaúcha 
para o centro-oeste do 
país.

Contou a história de 
Dona Corina, parteira 
com mais de 5 mil par-
tos que faleceu em Re-
dentora.

Pesquisou e correu 
atrás de números das 
administrações da re-
gião de olho na atuação 
dos agentes públicos. 
Chamou a atenção para 
casos que vem de en-
contro com a necessida-
de da região e deu uma 
atenção especial para 
os acontecimentos que 
marcaram essa parte do 
mundo neste ano.

Para 2020, refor-
çamos nosso compro-
misso de seguir infor-
mando, produzindo 
conteúdo e fazendo 
parte da vida de nossos 
assinantes e de nossos 
internautas, procurando 
dar o melhorar à cada 
dia e buscando sempre 
a verdade dos fatos e 
a clareza das informa-
ções.

O jornalismo tra-
balha para os eleitores 
e não para os eleitos, 
e por isso, em um ano 
eleitoral, firmamos aqui 
nosso compromisso 
de seguir fazendo jor-
nalismo com interesse 
comunitário e focado 
no desenvolvimento da 
nossa região.



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019
ANO XXXIII    Nº 1226 R$ 2,00

Leia Mais

04

04

05

06

07

13

Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Plantio de Soja está quase encerrado 
no Rio Grande do Sul

Vereadores de Coronel Bicaco 
realizam sessão extraordinária

Bancos funcionam em horário 
diferenciado no final de ano

Sicredi está entre os 80 maiores 
grupos empresariais do país

Gasolina atinge maior preço dos
 últimos meses no estado

Motociclistas são a maioria das 
vitímas de acidentes de trânsito
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NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indispensá-
vel leitura sobre 
política do Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas
Por  Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

55 3551 1200

Rádio Província realiza entrega de 
presentes ao Hospital Santo Antônio

Na tarde de terça-feira, 23, o diretor do Sistema Província de Comunicação, Jornalista Jalmo For-
nari, junto com parte da equipe da Rádio Província estiveram no Hospital Santo Antônio realizando a 
entrega de brinquedos e caixas de bombons, para a entidade.

Os presentes, segundo a presidente do Hospital Santo Antônio, serão entregues para os filhos dos 
funcionários da entidade, e para as crianças internadas no HSA. Ela disse que as doações são muito 
bem vindas.

 Mirna agradeceu a emissora e a todas as pessoas que fizeram as doações através da campanha 
Natal da Criança Carente.

Os presentes são excedente das doações do Natal da Criança Carente que ocorreu no dia 18 deste 
mês no Clube Comercial e entregou presentes doados pelos ouvintes para centenas de crianças.
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