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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

QUE EDUCAÇÃO ESPERAR 
DE TAIS PROFESSORES?

Como sabem meus leitores habituais, é comum que eu escreva 
sobre o malfadado uso e abuso da Educação por militantes políti-
cos. Em vista disso, formei uma coleção preciosa de depoimentos 
e testemunhos sobre o uso perverso da sala de aula em prejuízo do 
que é essencial à atividade docente. São alunos, pais de alunos e 
professores que me escrevem relatando a própria experiência. Um 
dia ainda vou publicar esse material.

Os humilhantes indicadores de qualidade do nosso ensino po-
dem ser atribuídos a muitas causas, mas entre elas jamais estará a 
atuação de professores que se empenhem na aprendizagem. E sem-
pre avultará entre as causas do fracasso a conduta daqueles que es-
tão mais preocupados com o que denominam “construção da cida-
dania”. Dê uma pesquisada na rede sobre “pedagogia e cidadania” e 
você entenderá melhor o que estou afirmando.

Se quase todas as universidades federais do país promoveram, 
nos últimos meses, cursos de extensão sobre “o golpe” de 2016, 
valendo-se, para isso, do espaço público e de recursos públicos, 
como haveremos de nos surpreender quando o orçamento da União, 
a máquina estatal e os poderes de Estado forem desviados para fins 
análogos?

Bilhões produzidos pelas mãos operosas do povo brasileiro, de-
dicadas a agregar valor e a merecer o pão com o suor do rosto se 
convertem em tributo e são jogados fora sem que suscitem interjei-
ções ou pontos de exclamação. Desde cedo, o brasileiro está sendo 
amestrado a conviver com isso. Dessa rotina, pedagogia e dialética 
nascem obras que começam e não terminam, asquerosas negocia-
tas, milionárias campanhas eleitorais e doações a governantes igual-
mente inescrupulosos. Não, não cabem interjeições se essas permis-
sões são ensinadas como atributos da cidadania e se suas principais 
manifestações, absolvidas dentro das salas de aula, são consagradas 
pelo mau exemplo de tantos professores militantes.

Dois episódios muito representativos do que descrevi acontece-
ram nesta última semana aqui no Rio Grande do Sul. Na UFRGS, 
o Diretório Central de Estudantes (DCE) montou um comitê para 
desenvolver a campanha eleitoral de Haddad e Manuela, a dupla de 
estepes do preso de Curitiba. Felizmente, quando tudo estava pronto 
para entrar em ruidosa e escandalosa operação, a Reitoria acordou 
e proibiu a iniciativa. Creiam: os alunos não aprenderam sozinhos a 
fazer esse tipo de coisa. O ato convocatório iniciava assim:

A juventude do Triplex que fará o Brasil feliz de novo vem con-
vidar para o lançamento do Comitê Haddad e Manuela na UFRGS, 
evento organizado por estudantes da Universidade em apoio à can-
didatura de Fernando Haddad.

O Golpe segue em curso no nosso país. Nesta nova etapa, im-
pediram Lula de ser candidato, mas nós seguiremos lutando. Agora 
Haddad é Lula e Lula é Haddad. Vamos firmes no 13!

Triplex! Compre-o quem quiser. Simultaneamente, o TRE-RS, 
proibiu o Sindicato dos Professores do Estado – CPERS Sindica-
to – de fazer propaganda contra a candidatura do governador nas 
dependências das escolas estaduais. O sindicato sempre achou que 
seus filiados eram donos das salas de aula e, portanto, das escolas. 
Num momento eleitoral, nada mais oportuno do que montar uma 
caravana custeada pelos colegas e sair por aí, em missão política a 
ser cumprida dentro das escolas.

Em outras palavras, o sindicato bebeu água na mesmíssima ver-
tente de todos os abusos: um suposto direito democrático do uso 
privado dos espaços e meios públicos, justificado pela inefável no-
breza da causa... E quem não concorda é “fascista”.

É consenso que estamos vivendo um dos períodos de mais intensa polarização política na história 
recente do Brasil e do mundo: movimentos extremos ganham voz e mobilizam seguidores em diversos 
países. A  política  como  instrumento  de  busca  e  formação  de  um  ponto  de  equilíbrio,  onde  os  
diversos  grupos  sociais  se  sintam  representados e não haja um sentimento de derrota de alguns, pa-
rece ter perdido força. Assistimos o desentranhamento de um novo uso para a política: uma ferramenta 
para impor um lado através da destruição das ideias do oponente. Deixa-se de ter adversários e passa-se 
a ter inimigos.

Essa visão da política como terreno de confronto parte do pressuposto que é possível uma vitória 
total, como se fosse possível “aniquilar” o oponente e implanta apenas um lado da agenda. A realidade 
é que não existe força política no Brasil capaz de tal façanha e na democracia as vitórias são sempre 
parciais. Ainda bem que é assim.

Nesse contexto, um dos pontos de maior debate é o papel das redes sociais, em seus  vários  forma-
tos,  no engajamento cívico e político dos cidadãos. A primeira questão que se coloca é a dúvida quanto 
aos pesos dos aspectos negativos e positivos que a nova tecnologia impulsiona: em que medida essas 
novas ferramentas estão criando um distanciamento e fricção entre os cidadãos e seus representantes e 
a política, ao exigir um comportamento “purista” e sem concessões dos mesmos.

A outra hipótese seria a proximidade que a tecnologia permite emular gerar um fortalecimento do 
exercício da cidadania e, gerar dessa forma, uma aproximação  entre  o  cidadão  e  as  instituições  que  
os  representam.  Essa  aproximação  pode  permitir  a  melhor compreensão da dimensão dos desafios 
que precisam ser enfrentados e as escolhas associados a eles. Os que acreditam na política como uma 
ferramenta de formação de um “terreno do entendimento” têm a responsabilidade e obrigação de tra-
balhar para que as tecnologias sejam um instrumento que também aproxime e engaje o cidadão com 
os seus representantes, que ajude no entendimento de que compromissos e concessões precisam ser 
firmados para que o processo  político  avance  objetivamente  para  impactar  nossas  vidas. Não sig-
nifica que iniciativas que buscam influenciar e legitimamente pressionar para atender a sua agenda não 
sejam importantes, mas precisamos cuidar para que o espaço da tecnologia não seja preenchido apenas 
com essa narrativa de confrontamento, que de certa forma impede o exercício da busca dos consensos 
necessários ao mínimo funcionamento das instituições. Se cairmos na tentação do uso da tecnologia 
apenas como ferramenta de “marcação” de posições estaremos matando esse espaço da construção do 
consenso e vamos regredir para a era das pelejas tribais só que na velocidade digital.

*Paulo Dalla Nora é cofundador do Poder do Voto, aplicativo que tem como objetivo proporcionar ao eleitor bra-
sileiro maior clareza da representação política e auxiliar na construção do debate político saudável e do acompan-
hamento voto a voto dos parlamentares.

Os dois  lados  da  política
Paulo Dalla Nora

Fato ou Fake
O Sistema Província de Comunicação lançou nesta semana na Pro-

gramação da Rádio Província 100,7 um quadro no qual o ouvinte, in-
ternauta e eleitor poderá tirar suas dúvidas sobre notícias muitas vezes 
duvidosas que circulam na internet. A intenção é esclarecer o público 

sobre aqueles boatos, muitas vezes de fonte duvidosa, sobre os mais diversos assuntos.
A necessidade de criar tal mecanismo de informação se fez necessária diante das inúmeras postagens 

verificadas por nossa equipe nas redes sociais de nossos usuários que muitas vezes ou não são verdadeiras 
ou estão manipuladas a tal ponto que acabam por torna-se apenas um recorte da verdade.

O quadro será apresentado na Rádio 100.7 FM, após o notícia na hora certa das 9 horas, após os corres-
pondentes das 12h50min e das 18h50min,  e estarão a disposição também no Clic Portela.

Os internautas poderão enviar suas dúvidas através das redes sociais do Sistema Província ou simples-
mente marcar a Rádio Província com  a #deunaprovínciaéverdade, que nossa equipe irá atrás de esclarecer 
boatos e notícias que possam parecer ou que sejam falsos.

A campanha que começou no propicio momento do periodo eleitoral, ou seja, ambiente onde se com-
partilham muitas das notícias chamas de FAKE, prosseguirá após essa, pois o compromisso com a verdade 
não tem prazo de validade.

Combater a falsa notícia em prol da credibilidade jornalística sempre foi um dos fundamentos que 
permeiam as diretrizes do Sistema Província de Comunicação e em meio ao mundo atual, onde o certo e 
o errado, a verdade e a mentira, a inocência e a manipulação andam mais de mãos dadas do que nunca, a 
Província se orgulha de continuar sendo um baluarte da informação na Região Noroeste do Rio Grande do 
Sul, alicerçada acima de tudo na transparência e credibilidade demonstrada e adquirida ao longo desses 30 
anos, por isso, mais do que nunca, o publico pode ter certeza que  DEU NA PROVÍNCIA É VERDADE.
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Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas
Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.

jalmoafornari@yahoo.com.br

Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Judi-
ciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em Geral, 
Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em Geral. 
055-3551-3119

Humor

***O famoso jogo do empurra, dizem, 
deixou a casa de passagem sem chuveiro 
quente por 3 dias.
***As batidas fora de hora vão acabar com 
a pescaria de muita gente no Uruguai.
***Dizem por aí que tá virando piada. Por-
tela só lembra que tem precariedade no ser-
viço de bombeiros após um incêndio.
***Terminaram com as vagas da terceira 
idade e não vimos ninguém reclamando.
***Dizem por aí que durante a próxima se-
mana as coisas devem se acirrar nas campa-
nhas políticas e principalmente nas notícias 
Fakes que serão compartilhadas. Por isso 
cuidado.
***Dizem por aí que durante o Acampa-
mento uma amiga nossa afogou todas as 
mágoas da vida... em ceva..kkkk

Pesca ilegal
Os guardas do parque Estadual do Turvo 
estão empenhados em coibir e flagrar a pes-

ca ilegal no rui Uruguai. Na se-
mana que passou, uma operação 
rotineira, apenas realizada fora 
do chamado horário comercial,

apreendeu canoa e equipamentos, além de 
pelo menos 3 dourados, considerados em 
extinção no rio. Eram 4 horas e meia da 
manhã, os dois invasores foram detidos e 
responderão por crime ambiental.

O acampamento farroupilha 
deste ano, à cargo do CTG Guardiões da 
Fronteira, foi um sucesso. Um fato o dife-
renciou dos demais já acorridos em época 
de campanha política. Não foi registrado 
nenhum incidente em função do calor elei-
toral. Uma civilizada demonstração que as 
coisas podem ser separadas sem prejuízo a 
ninguém. No entanto, nos ranchos prevale-
ceu o espírito tradicionalista gaúcho. Muita 
boia, diversão e reencontros.

 Lista do HSA
A direção do HSA publicou nas redes so-
ciais uma lista com o nome dos candidatos 
que já auxiliaram a instituição com emen-
das ou repasses de verbas. Muitos porte-
lenses por certo recorrerão a listagem para 
votar para deputados estaduais, federais. Na 
lista não há menção à candidatos ao execu-
tivo estadual. O curioso é que apenas uma 
chapa a presidente da república tem um dos 
seus representantes na lista, trata-se de Ana 
Amélia Lemos, candidata a vice presidente 
da República na chapa de Geraldo Alck-
min.

Haddad viajou à Itália, e foi 
ao Vaticano assistir a uma 

missa do Papa Francisco.
Terminada a Missa, Haddad vai ao encon-
tro do Papa a fim de se aconselhar sobre 
como lidar com seus pecados.
– Como a missa se estendeu por mais de 
duas horas o ex prefeito ficou com uma bai-
ta vontade de urinar. Chegando na audiên-
cia não se conteve e foi logo perguntando: 
– Vossa Santidade, por acaso existe algum 
banheiro, aqui dentro?
É que eu estou apertadíssima, preciso fazer 
xixi, o senhor entende…
O Papa pensou, e respondeu:
– O banheiro é um muito distante, não dará 
tempo para você chegar, mas logo ali, na-
quele cantinho, tem uma estátua de São Pe-
dro. Pode fazer xixi lá.
– Tudo bem! Se é Vossa Santidade que está 
falando eu vou. Mas não é pecado fazer xixi 
em São Pedro?
– É. Mas pra quem já cagou tanto em São 
Paulo, isto não fará a menor diferença…

*****

Bem na foto...

 Muitas comunidades ainda 
carecem de água potável em Te-
nente Portela. A Linha da paz, 
onde foi tirado essa foto ao lado, 
é uma delas.

Há  quase dois anos nossa 
reportagem esteve no local fa-
zendo uma reportagem, naquela 
oportunidade persistia uma espe-
rança da comunidade que  enfim, 
após tantos anos a água chegaria 
até a casa das famílias, algo que 
ainda não aconteceu. Depois, uma emenda prometida pelo Deputado Perondi de-
volveu a esperança para a comunidade. A notícia agora não é boa. A emenda que 
demorou para sair, deve enfim acontecer, mas não vai mais contemplar aquela co-
munidade. Um dos mais graves problemas de Tenente Portela, falta de água potável 
para o consumo humano, parece não estar na lista de prioridades de quem tem o 
dever de solucionar.

E olhe que com a chegada da estação quente o problema só se agrava.

Água potável

Tradição nas eleições
Como já é tradicional a Rádio Província se prepara para mais uma cobertura do 

dia da eleição. No domingo, dia 07 de outubro, a equipe da Província estará nas ruas 
fazendo boletins e passando o clima de como será o dia da votação em nossa região e 
depois das 17 horas a transmissão da 100.7 se concentra na apuração da preferencia 
do eleitor, dando foco para a região, mas de olho em tudo que vai acontecendo e no 
comportamento das urnas em todo o Brasil.

***Dizem por aí que foi só o Jornal Pro-
víncia começar a sondar o caminho sobre 
os bombeiros que as coisas começaram a 
se mexer.
***Teve projeto enviado para a Câma-
ra de Vereadores e até os certificados  de 
que quem fez o curso apareceram.
***A verdade é que o documento está no 
quartel em Ijuí e só não foi entregue por 
que ninguém foi buscá-los.
***Dizem por aí que um candidato ao 
discursar em uma reunião em Três Pas-
sos errou o nome do município e falou 
umas três vezes em Três de Maio. E olha 
que o rapaz é da região. kkkk (T)
***Se o General Mourão, vice do Bolso-
naro, continuar com a palavra em nome 
da chapa há uma grande chance que as 
eleições sejam bem mais acirradas. KKK



ROTA DO YUCUMÃ, 28 de Setembro de 20184
    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

No início desta semana, a 
21ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE / Três Passos) 
divulgou as escolas estaduais se 
destacaram no Índice de Desen-
volvimento da Educação Bási-
ca (Ideb). Os resultados mais 
elevados obtidos por escolas 
estaduais da 21ª CRE ficaram 
por conta dos 5ºs e 9ºs Anos. 

Duas escolas estaduais de 
Tenente Portela receberam 
pontuações elevadas e ficaram 
entre as cincos melhores insti-
tuições destaque no Ideb dentro 
da abrangência da coordenado-
ria. As escolas Sepé Tiaraju e 
Tenente Portela ocuparam res-
pectivamente o 2º  e 4º lugar na 
região em relações aos 5ºs anos. 

A titular da 21ª CRE, Lur-
des Dresch, comemorou os me-
lhores resultados obtidos pelas 
escolas estaduais da região. Ela 
reconhece, no entanto, que ain-
da há muito a ser feito no sen-
tido de obter pontuações ainda 
mais expressivas em maior 
número de escolas desta juris-
dição.

Escolas estaduais Sepé Tiaraju e Tenente 
Portela se destacam no Ideb

Confira a classificação dos 5ºs anos 
1º Instituto Érico Veríssimo - Três Passos; (com pontuação 

6.9)

2º Escola Sepé Tiarajú - Tenente Portela; (com pontuação 6.7)

3º Escola Santo Augusto - Santo Augusto; (com pontuação 
6.5)

4º Escolas Cecília Meireles (Coronel Bicaco) e Tenente Porte-
la (Tenente Portela); (empatadas com 6.4 pontos)

5º Escolas Tiradentes (Tiradentes do Sul) e a Francisco Andri-
ghetto (Santo Augusto); (com pontuação 6.3)

6º Escolas Ponche Verde (Crissiumal) e Santo Pazini do Bra-
ga; (com 6.2 pontos)

7º Instituto Fagundes Varela (Miraguaí) e a Escola Bento 
Gonçalves (Três Passos); (com pontuação 6.1)

Confira a classificação dos 9ºs anos 

1º José de Anchieta - Três Passos; (com pontuação 6.3)

2 º Santo Augusto - Santo Augusto; (com pontuação 5.6)

3º Padre Gonzáles - Três Passos; (com pontuação 5.2)

Escola Sepé está localizada no Bairro Fries em Tenente Portela

Prefeito de Vista Gaúcha se licencia do
 cargo por recomendação médica

Nesta segunda-feira (24), 
em um ato realizado no gabi-
nete do centro administrativo, o 
prefeito Celso Dal Cero trans-
mitiu a chefia do Poder Exe-
cutivo ao vice-prefeito, Luiz 
Mantelli Júnior. A solenidade 
foi acompanhada por todos os 
secretários municipais.

– Quero agradecer a todos 
que torceram por minha recupe-
ração e desejo ao vice-prefeito, 
um excelente trabalho a frente 
da administração municipal – 
frisou Celso Dal Cero, que fi-

cará afastado das funções até o 
próximo dia 08 de outubro.

O prefeito de Vista Gaúcha 
passou mal na semana passada 
e foi encaminhado ao Hospi-
tal Santo Antônio de Tenente 

Portela. Devido à gravidade do 
problema, ele foi transferido 
imediatamente para o Hospital 
São Vicente de Paulo, em Passo 
Fundo, onde foi submetido ao 
cateterismo.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realiza-
da no dia 24 de Setembro de 2018, com as seguintes presenças: Ve-
reador Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: 
NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MAR-
RONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/
PDT, ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, 
ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB e 
DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em 
Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou 
os Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura 
das correspondências recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposições 
dos senhores Vereadores:

Requerimento de todos os Vereadores:
1 – Requereram o envio de correspondência ao Presidente do 9º 

Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, parabenizando-o, bem 
como a todos os colaboradores, pela belíssima organização do evento.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que sejam construídos ba-

nheiros públicos na Praça do Imigrante, uma vez o local é frequen-
temente utilizado para a realização dos maiores eventos de Tenente 
Portela. Todos os anos, recorrentemente, a falta de banheiros torna-se 
problema quando um grande público de reúne na referida praça e ime-
diações. Este requerimento foi subscrito pelo Vereador Odilo Gabriel. 

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja informado a esta 
Casa Legislativa quais os lotes que pertencem à municipalidade no 
Loteamento Novo Portela. O objetivo da solicitação é a criação de uma 
praça pública para benefício dos moradores. Requereu ainda o Verea-
dor, que seja encaminhado também copia da planta do loteamento com 
a localização dos respectivos terrenos.

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de recuperação da 
estrada e tubulação de bueiro no acesso à Agroindústria Franseschi.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possi-
bilidade de aquisição de um exemplar do Livro “Notas e Contrastes da 
História de Tenente Portela”, de autoria de Jalmo Fornari, para cada 
biblioteca das escolas do Município. Requereu ainda  a Vereadora, o 
envio de correspondência ao autor do livro, parabenizando-o pela obra. 

Dos Vereadores João Antônio Gheller e Rosângela Fornari:
1 – Requereram ao Sr, Prefeito Municipal que seja designado um 

novo funcionário para a manutenção do Cemitério Municipal, já que o 
antigo responsável está aposentado a aproximadamente 4 meses. Este 
requerimento foi subscrito pelos Vereadores Elessandro Tiago Fuck, 
Odilo Gabriel, Itomar Ortolan, Derli da Silva e Luis Claudir dos San-
tos.

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 – Requereu o envio de correspondência à Secretaria de Seguran-

ça Pública do Estado e ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar, 
solicitando informação sobre quais os Municípios da Micro Região de 
Tenente Portela já assinaram o Projeto do Corpo de Bombeiros Militar, 
bem como para qual deles será destinado os recursos do Funrebom. 

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 56/2018: Inclui dispositivo 

no PPA, LDO e LOA, autoriza abertura de crédito especial e Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição social para a 
Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela/
RS e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 57/2018: Inclui dispositivo 
no PPA e na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá 
outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 58/2018: Define obra de inte-
resse público e social e dispensa a cobrança de contribuição de melho-
ria e dá outras providências.

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 55/2018: Altera a redação do 

caput do artigo 1º e artigo 3º, da Lei Municipal n° 2.437/2017, que au-
toriza o Poder Executivo Municipal proceder à contratação temporária 
para atendimento do Programa Primeira Infância do SUAS – Criança 
Feliz e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimi-
dade. 

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência 
agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 25 de 
Setembro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenente-
portela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Munici-
pal de Tenente Portela.   
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Na semana passada escrevi neste espaço sobre a divisão de Lancei-
ros Negros, mártires da Revolução Farroupilha, e nesta semana  quero 
escrever sobre o único herói verdadeiro entre os líderes da revolução.

Na minha humilde opinião, que pouca validade tem, o único he-
rói de verdade da revolução foi Joaquim Teixeira Nunes. O líder dos 
Lanceiros Negros e verdadeiro revolucionário farroupilha, apesar de 
pouco prestigiado pela história.

Teixeira Nunes até onde se sabe nasceu em Canguçu, era de família 
humilde, acredita-se que filho de um tropeiro ou mascate. Entrou para 
o exercito cedo. Ainda jovem serviu na Guerra da Cisplatina com gran-
de valor ao lado de homens como Bento Gonçalves, Bento Manuel e 
David Canabarro. Galgou por méritos de batalha seu posto militar e 
quando a Guerra dos Farrapos começou tinha a patente de major.

Era junto com Afonso Corte Real homem de confiança de Ben-
to Gonçalves. Lutador extraordinário é citado no diário de Garibaldi 
como o maior lanceiro que ele virá lutar. Em um diário de um membro 
do exercito imperial, ele descreve Teixeira Nunes como o “Gavião” 
impossível de derrubar e rápido como uma flecha. Gavião foi o apeli-
do que ele ganhou durante a revolução e que o acompanhou por toda 
a vida.

Era republicano convicto. Em sua opinião não havia outra solução 
para o Rio Grande que não fosse a independência e a instituição da 
república e da democracia com o povo escolhendo o presidente. Era 
também abolicionista fervoroso. Não aceitava que um homem pudesse 
subjugar o outro fora do campo de batalha.

Com a República Riograndense instalada recebeu, novamente por 
mérito de batalhas, do então comandante do exército farrapo, General 
Neto, a patente de Coronel.

Quando Garibaldi fez a extraordinária travessia de seus lanchões 
sendo puxado por bois, Teixeira Nunes e seus lanceiros comandaram 
a vanguarda para limpar o caminho. Na tomada de Laguna foi junto 
com seus lanceiros a vanguarda do ataque por terra, que daria fama 
a Garibaldi e Canabarro.  Depois da conquista não permitiu que ne-
nhum prisioneiro fosse morto. Dizem alguns relatos da época que ele 
era implacável quando estava em batalha, mas era justo e conciliador 
quando a batalha acabava e tratava seus prisioneiros de maneira hu-
mana e decente.

Por ser abolicionista, conversava com os negros como um igual, 
comia com eles e dormia no relento junto à seus homens, em uma 
época em que os líderes, na sua grande maioria, dormiam nas tendas 
aquecidas.  Por chamar cada um de seus comandados pelo nome, não 
há duvidas de que era o único comandante que tinha a fidelidade de 
seus soldados por lealdade e não força da sua patente ou de seu patri-
mônio, como muito acontecia na época.

Há relatos inclusive que quando um de seus comandados morria 
ele fazia questão de visitar as famílias e dar-lhes a notícia pessoal-
mente. Detalhe, as famílias de seus homens eram formadas na grande 
maioria por escravos.

O seu grande heroísmo está no final da Guerra. Quando Caxias e 
Canabarro negociavam a paz o entrave era a abolição da escravatura. 
Canabarro até aceitava que fossem libertos apenas os homens e suas 
famílias que lutaram na revolução. Teixeira Nunes não. Ele queria que 
todos os escravos fossem livres. Até aceitava abrir mão da república 
pela abolição da escravatura. Caxias, claro, nem sequer cogitava uma 
abolição da escravatura.

O ataque nos Porongos foi para dar fim aos lanceiros, mas foi tam-
bém para matar o seu líder Teixeira Nunes. Apesar de dizimar pra-
ticamente o corpo de lanceiros negros, Teixeira Nunes, e alguns de 
seus homens lutaram de mãos limpas e conseguiram romper o cerco e 
escapar. Ele chegou a ser ferido.

Em 26 de novembro de 1834, em Pinheiro Machado, ou seja, pou-
cos dias após o massacre dos Porongos, com um grupo pequeno de 
homens, ainda ferido, foi destacado para uma missão de coleta de 
impostos por David Canabarro e no caminho de volta em uma área 
extremamente propicia foi atacado pelas forças de Moringue na últi-
ma batalha da Guerra. Lutando bravamente, mesmo em desvantagem, 
conta a história que Gavião deixava um rastro de mortos e feridos em 
sua volta até que seu cavalo foi derrubado por boleadeiras. No chão foi 
atingido por uma lança desferida pelo alferes Manduca Rodrigues. De-
pois de morto foi degolado por Eliseu de Freitas. Seu cavalo encilhado 
foi vendido ao cabo Mariano e o relógio, com uma grossa corrente de 
ouro, ao Capitão Carneiro. Seu corpo foi sepultado em área da Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Graça, no mesmo município. Ele continua no 
local, junto a outros combatentes.

Dois registros atestam e importância de Teixeira Nunes. Uma carta 
de Caxias ao Imperador informando a sua morte, quase como que se 
esse fato fosse determinante para o acordo de paz, e uma lembrança de 
Garibaldi,  relatada em uma carta enviada da  Itália,  quando este já era 
herói da unificação, ao seu  amigo Domingos José de Almeida, onde 
escreve: “Eu vi batalhas mais disputadas, mas nunca vi, em nenhuma 
parte, homens mais valentes, nem lanceiros mais brilhantes que os da 
Cavalaria Rio-Grandense... 

Dos líderes farroupilhas apenas um era Lanceiro: Teixeira Nunes. 
Um homem de origem humilde, que viveu como vive os valentes e 
morreu como morre os heróis, sem jamais se desviar de seus ideais e 
de sua crença de que todo o Gaúcho, não importa a cor ou a origem, é 
igual. E ponto final.

O Gavião Guerreiro Gaúcho

GERAL

Nota fiscal eletrônica para produtores 
rurais será obrigatória em 2020

O prazo para obrigatorieda-
de de uso da Nota Fiscal Ele-
trônica (NF-e) em substituição 
ao talão de produtor no Rio 
Grande do Sul foi ampliado a 
pedido dos municípios. A nova 
data-limite será 1º de janeiro de 
2020. A Secretaria da Fazenda 
decidiu prorrogar mais uma vez 
o prazo que estava fixado o iní-
cio de 2019, motivado pela difi-
culdade de acesso à internet no 
meio rural.

A Famurs está fazendo um 
levantamento que irá desenhar 
o cenário de sinal de telefonia 
móvel e internet nos municí-
pios gaúchos. Dados prelimi-
nares apontam que há déficit 
na oferta de sinal e oscilações 
na rede, deixando comunidades 
desassistidas no interior dos 
municípios. Essa limitação im-

pede que os produtores rurais 
possam se adequar à norma que 
exige o uso da nota fiscal ele-
trônica em detrimento ao talão 

do produtor. Com a implemen-
tação do sistema eletrônico, as 
transações devem ser mais se-
guras e modernas.

A receita decidiu prorrogar o prazo
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A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) informa 
que, após três anos de articula-
ção, estão abertas as inscrições 
para o treinamento do Imposto 
Territorial Rural (ITR). A de-
manda por parte dos gestores 
locais e profissionais foi levada 
pelo movimento municipalista 
ao Executivo diversas vezes, 
sendo incluída como pauta 
prioritátia com os órgãos do go-
verno federal. A Escola de Ad-
ministração Fazendária (Esaf) 
liberou edital e os interessados 
poderão se inscrever entre esta 
quarta-feira, 20 de setembro, e 
sábado, 29 de setembro.

O curso é obrigatório aos 
servidores indicados pelo Mu-
nicípio conveniado que aten-
deu aos requisitos da Instrução 
Normativa (IN) 1640/16 e que 
teve a republicação do convê-
nio no Diário Oficial da União 
(confira aqui seu Município). 

Também têm de participar re-
presentantes dos Entes munici-
pais que registraram a intenção 
em aderir ao convênio e que re-
ceberem 100% da arrecadação 
do tributo.

De acordo com o edital, se-
rão ofertadas 800 vagas pela 
modalidade online, com uma 
carga horária de 40 horas, dis-
tribuídas em seis módulos e 
com taxa única no valor de R$ 
125,00. A CNM alerta para os 
procedimentos de pagamento, 
pois a lista de todos os inscritos 
será repassada pela Esaf à Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) 
para que sejam verificados 
os dados dos servidores que 
apresentaram documentação 

conforme o art. 10, II, IN RFB 
1640/2016 e tiveram o convê-
nio republicados.

Após a análise da RFB, o 
candidato receberá em seu e-
-mail notificação com deferi-
mento da inscrição e informa-
ções para realizar o pagamento, 
cujo prazo encerra dia 11 de 
outubro. A CNM lembra ain-
da que o treinamento do ITR é 
obrigatório para o Ente munici-
pal que ainda não possui servi-
dor treinado, ou seja, que não 
possui acesso ao Portal ITR. 
Apenas por meio desse siste-
ma o Município poderá receber 
seus estoques de malhas e ini-
ciar as atividades de fiscaliza-
ção e arrecadação.

Receita libera inscrições para 
treinamento do ITR
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A primeira pergunta que temos que fazer sobre um 
programa de treino é: Qual é o objetivo?

Em muitos programas de fitness/preparação física 
ainda existe a cultura do body building, isto é, a pers-
petiva que treinar os músculos de forma isolada é a 
única forma de trabalhar na academia.

A primeira pergunta que temos que fazer quando 
se desenha um programa de treino é: Qual é o obje-
tivo do programa? Melhorar o rendimento?

Ganhar mais músculos? Ganhar mais músculos 
não vai  aumentar o rendimento se eu não for capaz 
de os utilizar de uma forma coordenada num deter-
minado movimento.

Não é o facto de ter uns quadriceps grandes, tra-
balhando na Leg Press, que vai fazer com que corra 
mais rápido ou chute com mais força. Há muitas mais 
coisas em jogo.

O único resultado seguro que vou obter ao fazer 
essa máquina é desenvolver os quadricípites de for-
ma desintegrada dos principais movimentos atléticos 
e não só.

A Leg Press não tem nada a ver com a forma 
como usamos as nossas pernas, que se destinam a 
nos manter em pé contra a gravidade, enquanto nós 
caminhamos, escalamos ou corremos.

À medida que andamos, existe uma rotação do 
fémur sob a rótula mas ao fazermos esta máquina, 
verificamos uma rotação da rótula “sobre” o fémur.

A mecânica da Leg Press, além de não simular 
aquilo que acontece quando andamos, corremos ou 
descemos escadas, pode colocar também demasia-
da pressão sobre o joelho e sobre os ligamentos.

Em suma, a máquina promove força que não é 
adaptavel. Não há exigências significativas do âm-
bito motor (inter-relação entre o sistema nervoso e 
muscular) na máquina de Leg Press, basta empurrar! 
Na vida real, as pessoas precisam andar, se equili-
brar numa perna e usar quadril e os glúteos.

O treinamento funcional é voltado para o trabalho 
geral do corpo, de acordo com as necessidades do 
cotidiano (e da pessoa). Entre os pontos mais traba-
lhados, estão: força muscular, flexibilidade, coorde-
nação, equilíbrio e resistência respiratória. Treinando 
os movimentos e não apenas os músculos.

Por exemplo, se o objetivo é melhorar a capacida-
de de uma pessoa em levantar-se do sofá, o agacha-
mento livre vai ter um transfer maior que a máquina 
supracitada.

Musculação x Treino 
Funcional

REGIÃO

Prefeitura de Derrubadas faz entrega de 
prêmio do Nota Fiscal Gaúcha

A Prefeitura Municipal de 
Derrubadas entregou o segun-
do prêmio do programa Nota 
Fiscal Gaúcha, no valor de R$ 
100,00 reais, a Jandir Eduardo 
Stoll. O prêmio corresponde ao 
sorteio realizado em Agosto. 
Nos próximos meses serão re-
alizados os demais sorteios nos 
valores de: R$ 300,00, 250,00, 
200,00, 150,00, 100,00 reais, e 
aos prêmios pela plataforma es-
tadual de R$ 250,00, 200,00, e 
150,00 reais.

 Para se cadastrar ao pro-
grama Nota Fiscal Gaúcha, o 
cidadão deve efetuar o cadastro 
no site do programa, www.nfg.
sefaz.rs.gov.br, informando o 
número do CPF e os dados pes-
soais, ou se dirigir a Prefeitura 
Municipal no posto de cadas-
tro junto ao Setor de Blocos. 
Após a realização do cadastro, 
é necessário que o contribuinte 
exija, em suas compras no mu-
nicípio, que o vendedor inclua 

o CPF na nota ou cupom fiscal 
para concorrer a estes prêmios.

A distribuição de prêmios 
faz parte do trabalho que a pre-
feitura realiza com intuito de 
realizar a educação fiscal dos 
munícipes. Dessa forma o con-
tribuinte ajuda na arrecadação e 
desenvolvimento do município, 
além de concorrer, também, a 

prêmios do governo estadual, 
em valores que chegam a um 
milhão de reais, prêmios men-
sais de 300.000,00 (trezentos 
mil) reais, 5.000,00 (cinco mil) 
reais, 1.000,00 (mil reais) reais, 
500,00 (quinhentos) reais e des-
contos de 5% no IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores).

Jandir Eduardo Stoll ganhou R$ 100
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Sorteio do Nota Fiscal Gaúcha 
ocorre em Coronel Bicaco

O programa Nota Fiscal 
Gaúcha (NFG) retornou ao in-
terior do estado nesta quinta-
-feira (27), quando ocorreu o 
sorteio mensal para conhecer os 
vencedores dos prêmios que so-
mam R$ 930 mil. A rodada foi 
no município Coronel Bicaco, 
localizado na Região Celeiro, 
e fez parte do 2º Seminário Re-
gional de Educação Fiscal pro-
movido pela prefeitura local.

Foi a segunda oportunidade 
em que Coronel Bicaco recebe 
a extração mensal da NFG Será 
definido o contemplado com 
o prêmio principal, que ficou 
em R$ 100 mil, assim como 
os outros oito ganhadores que 
levarão R$ 10 mil cada, 500 
sorteados com R$ 1 mil e ou-
tros 500, com valor individual 
de R$ 500,00. São mais de 12,3 
milhões e bilhetes que estão na 
disputa no sorteio de setembro, 
que acontece no CTG Tropeiros 
do Campo Santo, a partir das 
15h30.

A promoção de agosto ocor-
reu durante a Expointer 2018, 
no Parque de Exposições Assis 
Brasil, em Esteio, enquanto na 
semana passada houve o sorteio 
extra no Acampamento Farrou-
pilha de Porto Alegre. A rodada 
em homenagem ao Vinte de Se-
tembro distribuiu R$ 1 milhão 
em prêmios.

Com a participação de mais 
de 1,6 milhão de pessoas cadas-
tradas, a NFG gera pontos que 
são acumulados sempre que o 
consumidor solicitar a inclusão 
do seu CPF no documento fis-
cal. O pedido deve ser feito no 
momento da compra em estabe-
lecimentos participantes. Além 
de concorrer a prêmios em di-
nheiro a cada mês, o programa 
ainda distribui neste ano R$ 19 
milhões para as entidades que 
atuam nas áreas da saúde, edu-
cação, assistência social e pro-

teção animal.
Outra vantagem de partici-

par da NFG são os descontos 
no IPVA. Neste ano, contri-
buintes que integram o progra-
ma tiveram um total de R$ 17,5 
milhões de descontos no pa-
gamento do imposto. Cerca de 
640 mil motoristas garantiram 
um abatimento entre 1% e 5% 
sobre o valor do tributo pelo 
simples gesto de pedir a inscri-
ção do CPF nas notas fiscais de 
suas compras. Para se cadastrar, 
basta acessar o  site da NFG.

O sorteio ocorre nesta quinta-feira

D
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Circula nas redes sociais a informação de que 
a candidata a vice-presidente na chapa de 
Fernando Haddad, MANUELA DÀVILA, teria 
ligado 18 vezes para Adélio Bispo de Oliveira, 

o autor de um ataque a faca contra o candidato Jair 
Bolsonaro....  Após a quebra de sigilo telefônico e ban-
cário do acusado e ouvir cerca de 100 pessoas a Polícia 
Federal concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho. A Polí-
cia Federal não encontrou qualquer ligação do mesmo 
com Manuela ou outro candidato que esteja concor-
rendo nessas eleições. Portanto essa notícia é FAKE.

#deunaprovínciaéverdade
FAKE

FATO OU FAKE
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7º BPM sediará curso de 
formação de novos soldados

O 7º Batalhão de Polícia 
Militar (BPM), de Três Pas-
sos, subordinado ao Comando 
Regional de Polícia Ostensiva 
(CRPO), da Fronteira Noro-
este, receberá uma turma de 
formação de novos soldados. 
Os dois mil candidatos aprova-
dos no concurso público foram 
convocados no último dia 21 de 
setembro.

O Curso Básico de Forma-
ção de Policial Militar possui, 
aproximadamente, oito meses 
de duração. A expectativa do 
governo do estado é de que as 
aulas iniciem em novembro 
deste ano. Nesta edição, os 
alunos-soldados farão o está-
gio operacional obrigatório nos 
locais de realização do curso, 
atuando na área de abrangência 
dos respectivos CRPOs.

Isso não significa, entretan-
to, que o efetivo permanecerá 
nos municípios após o ingresso 
definitivo na corporação. Pri-
meiramente, serão atendidos os 
pedidos de transferência pro-
tocolados por servidores mais 
antigos do quadro. Após essas 
transferências, será aberta a 
oferta das vagas aos recém-for-

mados, cuja ordem de preferên-
cia se dará pela classificação ao 
final do curso.

A distribuição dos novos 
soldados será feita depois do 
término da sua formação, de 
acordo com o planejamento es-
tratégico elaborado pela Briga-
da Militar. O processo leva em 
consideração fatores como a 
demanda existente em cada re-

gião e a análise dos indicadores 
criminais em todo o Rio Grande 
do Sul.

Além do Comando de Po-
liciamento da Capital (CPC), 
Escola de Formação e Especia-
lização de Soldados (ESFES) e 
Comando Rodoviário da Briga-
da Militar (CRPO), com sede 
em Porto Alegre, outros CRPOs 
também receberão turmas.

SSP/R
S

Governo chamou 2 mil novos soldados

Redentora lança campanha para estimular 
as compras no comércio local

A secretaria municipal de 
Administração e Finanças e a 
Receita Municipal lançaram, 
nesta terça-feira (26), a campa-
nha denominada ‘Nota na mão 
é desenvolvimento’. O objetivo 
é estimular as compras no co-
mércio de Redentora e comba-
ter a sonegação fiscal.

O contribuinte poderá trocar 
as notas fiscais provenientes de 
compras ou de prestação de ser-
viços por cautelas numeradas 
da campanha no Setor de Fis-

calização e Blocos de Produtor 
Rural, situado na Avenida Luiz 
Gemelli, nº 106.

A cada R$ 100,00 em notas 
fiscais, vale uma cautela. Tam-
bém valem cautelas, a guia de 
recolhimento do Imposto so-
bre a Propriedade de Veículo 
Automotor (IPVA), de 2018, 
para veículos emplacados em 
Redentora, e as notas fiscais de 
produtores rurais emitidas pela 
comercialização de produtos. 
Neste caso, cada R$ 1.000,00 

garantem uma cautela, limi-
tando-se ao máximo de dez por 
nota fiscal.

A campanha distribuirá cin-
co vale-compras no valor de R$ 
500,00. O sorteio acontecerá 
durante as festividades nata-
linas deste ano. – Compre no 
comércio de Redentora, apre-
sente as notas fiscais e concorra 
aos prêmios – reforçou Eliane 
Amaral Costa, secretária mu-
nicipal de Administração e Fi-
nanças.

O sorteio da campanha será durante as festividades de natal

Na semana farroupilha do ano passado publiquei um artigo intitu-
lado “Valentia de gaúcho”, criticando letras de músicas que exaltam 
maus tratos a animais. Pois o repórter Giovani Grizotti postou meu tex-
to no seu blog do portal G1, e ainda foi entrevistar os artistas sobre a 
publicação.

Relembrando as letras das músicas que referi numa de minhas co-
lunas do ano passado:

“Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena” (Os Serranos).
“É coisa que eu acho lindo um crinudo vindo aos berros / Se ba-

tendo no meu mango e se cortando nos meus ferros / Crinudo que se 
rebolca eu faço ajoelhar na grama (Os Monarcas e Elton Saldanha).

“Se o maula sair berrando / As rosetas vão cortando / E eu vou ba-
tendo cruzado / Deixo o maula cortado / Depois de queixo quebrado” 
(Walther Moraes).

“Seguro as crinas e meto os ferro de fora a fora pra vê bufar / Sou 
do Rio Grande e ai dos cavalos que não se aprumem quando eu montar” 
(Os Serranos).

“Adelgaça mais um dia / Pra pegar tino e respeito / Mas gritei: for-
ma cavalo / Pois chegou a tua hora / Hoje tu perde a cisma / Abaixo de 
mango e espora” (Walther Moraes).

“Num bagual gordo e delgado / Arisco e corcoveador / Se engan-
chava nas esporas / Sobre a volta do pescoço / Cortando couro com pêlo 
/ E tirando lascas de osso” (Os Serranos).

Ainda comentei assim: “Lascas de osso”!? Do cavalinho amigo? 
Mas que barbaridade, como diriam eles mesmos. Isso é defender a 
morte do cavalo. Porque cavalo que tem um osso danificado não sara. 
Precisa ser sacrificado.

O grande problema dessa cultura da crueldade contra animais é que 
as crianças gaúchas estão formando seu caráter com essa visão de que 
espancar animais indefesos é normal e até sinônimo de valentia, de 
hombridade e coragem.

E ninguém venha me dizer que uma criança de 5 ou 6 anos sabe di-
ferenciar poesia de realidade, ou que entende o que seja “licença poéti-
ca”. As crianças percebem esse contexto como pura realidade concreta, 
e assim crescem convictas de que os animais podem ser espancados.

Os seguidores do Grizotti me xingaram ao extremo. Mais de 700 
comentários atacando minha pessoa com os mais variados tipos de de-
boches e palavrões impublicáveis.

Dos internautas, tudo bem, a violência e a covardia tomaram conta 
da sociedade moderna.

Elton Saldanha admitiu a possibilidade de debater o tema.
Mas vejam só o que disse Edson Dutra:
“Li, com os companheiros, o conteúdo da crítica do aludido promo-

tor de justiça, sobre as letras de um de nossos sucessos.
Por vezes, nosso Estado revela alguns arautos que querem holofotes 

e, para isso, buscam as mais variadas formas de polemizar e contestar, o 
incontestável. As verdades do nosso gauchismo, da lida campeira sem-
pre foram assim e sempre serão. Não serei eu e nem algum dos meus 
colegas que irão dar vaza e atenção a essa oportunista manifestação.

Lembremo-nos dos críticos do Joca Martins, com a música ‘Eu sou 
bagual’...aqueles, conseguiram aparecer, esse promotor, pelos SERRA-
NOS, não aparecerá!

Diante disso, deixemos o doutor promotor refém de seu escrito e 
vamos em frente, tocando, cantando e fazendo sucesso com o nosso 
‘CRIADO EM GALPÃO’. Afinal, pra domar um beiçudo e sujeitá-lo à 
lida campeira, conforme quer e precisa o campeiro, faz-se mister sujei-
tá-lo. E sujeitar um cavalo xucro, só um campeiro sabe como se faz; o 
promotor não deve saber....”

E não sei mesmo, caro Edson Dutra. Nada sei de crueldade. Mas sei 
de respeito, de cultura, de arte, de tradição.

E sei que os animais, quando tratados na forma das letras dessas 
músicas, sentem dor, tristeza, solidão e medo.

Sei disso, senhor Edson Dutra, porque consigo colocar-me no lugar 
dos cavalos “sujeitados” aos maus tratos da doma decantada em verso 
por afamados artistas gaúchos.

Na verdade sou também um animal. Eu e os cavalos vivemos na 
mesma casa planetária. Minha existência biológica é exatamente igual 
à dos cavalos. Os nutrientes que nos mantêm vivos são os mesmos: vêm 
do mesmo solo, da mesma água e do mesmo ar.

Por isso sou um defensor incondicional da vida. Da minha, dos ca-
valos, das outras pessoas e de todos os outros animais.

Valentia de gaúcho – a resposta
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/banrisul             @banrisulwww.meubanricompras.com.br

Banricompras oferece a 
comodidade e a segurança 
que nenhum outro cartão tem:

IGUAL AO 
BANRICOMPRAS, 
SÓ OUTRO 
BANRICOMPRAS.

Sem juros e 
sem anuidade. 
Pode fazer 
compras on-line.
Sempre é o melhor 
dia para comprar. 

NA HORA DE 
COMPRAR, PEÇA 
SEMPRE PARA 
PAGAR COM O SEU 
BANRICOMPRAS.

Fase das lavouras de trigo requer 
monitoramento de doenças

Atualmente, a principal cul-
tura de inverno do Rio Grande 
do Sul se encontra com 10% das 
lavouras em desenvolvimento 
vegetativo, 34% em floração, 
52% em enchimento de grãos e 
4% em processo de maturação.

Os técnicos da Emater-Ascar 
enfatizam que, no momento, a 
maior preocupação dos triticul-

tores é com a possível incidência 
de doenças fúngicas.

O Informativo Conjuntural 
da instituição, publicado nesta 
quinta-feira (27), ressalta que 
o monitoramento das lavouras 
deverá ser intensificado, pois o 
trigo está numa das fases mais 
importantes do ciclo, que é a flo-
ração e a formação de grãos.

Caso as doenças não sejam 
controladas em tempo oportuno e 
de maneira adequada, poderá ha-
ver queda na qualidade e produ-
tividade das lavouras. Até agora, 
a produtividade média apontada 
pelos técnicos da Emater-Ascar 
segue em torno dos três mil qui-
los por hectare. A região deve ser 
a primeira do estado a colher

Na madrugada do último do-
mingo (23) guardas do Parque 
Estadual do Turvo, localizado 
em Derrubadas, surpreenderam 
dois indivíduos catarinenses 
pescando em local proibido. A 
abordagem dos homens, mora-
dores de Chapecó, ocorreu por 
volta das 4h40min. Durante a 
autuação foram apreendidos 
um barco, materiais de pesca 
além de três peixes da espécie 
Dourado, um dos animais aquá-
ticos mais cobiçados pelos pes-
cadores esportivos e que no Rio 
Grande do Sul é proibido ser 
pescado.  

Um dos funcionários do par-
que, Vilmar Grutzmann, publi-

cou em suas redes sociais que 
o patrulhamento foi realizado 
fora do horário comercial, no 
qual acredita-se supostamente 
de que não haja pescadores rea-
lizando a pratica. Em entrevista 
feita via telefone, Vilmar disse 
a nossa reportagem que o Rio 
Uruguai se torna um berço de 
reprodução da fauna aquática e 
mesmo sabendo da importância 
destes animais, invasores, prin-
cipalmente, argentinos e cata-
rinenses surgem todo ano para 
realizar a pesca predatória. 

Os peixes pescados corres-
pondiam a um macho e duas 
fêmeas, de aproximadamente 8 
Kg cada um. 

Homens são autuados 
praticando pesca ilegal no 
Parque Estadual do Turvo
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Caso as doenças não sejam controladas em tempo oportuno e de maneira adequada, poderá haver queda na qualidade
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Acordar todas as manhãs e 
rezar para que haja água em po-
ços ou reservatórios para saciar 
a sede da família. Essa é a rea-
lidade diária de cidadãos como 
Rosimeri de Fátima Rosário 
Satorio, 41 anos, moradora da 
Linha da Paz, comunidade in-
teriorana de Tenente Portela. 
A dona de casa, que vive com 
7 pessoas em sua propriedade 
convive com a escassez de água 
potável em 2018, tendo de so-
breviver com duas meras fontes 
a 40 metros de sua moradia e 
caixas d’água comunitárias.

Na quinta-feira (27) estive-
mos entrevistando a moradora, 
que otimista mostrou os poços 
cheios de líquido considerável 
por causa das chuvas ocorri-
das nos últimos dias. A água, 
de coloração e gosto duvidoso, 
que emerge das fontes de dona 
Rosimeri, assim como de diver-
sos outros moradores, chega até 
as crianças e adultos de diver-
sas localidades do município 
em condição precária tanto de 
volume quanto de tratamento. 
Em um levantamento feito pelo 
JP em janeiro do ano passado, 
aproximadamente 13 comu-
nidades não recebem água de 
qualidade em Tenente Portela. 

Ela conta que fica alternan-
do entre duas fontes existentes 
em sua propriedade. No perí-
odo do verão, onde a incidên-
cia de chuva diminui um dos 
pequenos poços chega ao nível 
zero, por isso várias vezes ao 
dia troca a manga de lugar para 
esperar o aumento de água na 

fonte. Rosimeri diz gostar do 
lugar onde vive, porém com a 
carência de água para sua famí-
lia vive buscando alternativas. 

- Desde que nasci vivo por 
essas terras. Já fui embora uma 
vez, mas o meu gosto pelo in-
terior fez eu voltar para cá. 
Tentamos arrumar alguma saí-
da para quando falta água, por 
isso temos dois poços. Também 
tem as caixas d’água que foram 
trocadas recentemente pela pre-
feitura. Elas ajudam, mas ainda 
não são suficientes para todos 
nós. Apesar que saiu morado-
res, cada pouco aparece outras 
famílias e falta de água pura 
persiste. 

Localidades como Perpé-
tuo Socorro, KM 12, Linhas 
Vargas, Linha da Paz, Capitel 

Santo Antônio, Alto Cordeiro 
de Farias não estão vivem no 
futuro projetado pelos seus co-
lonizadores no século passado, 
mas sim vivem uma situação 
de desamparo e total calami-
dade pública. Até hoje apenas 
promessas foram realizadas, 
mas verbas e infraestruturas 
por aquelas terras 
longínquas são 
totalmente desco-
nhecidas. Esforços 
feitos por autori-
dades poderá até 
a metade do pró-
ximo ano mudar 
o cenário e trazer 
acalanto a alguns 
destas comunida-
des. 

Em 2017, cir-
culou nas redes 
sociais a notícia 
da destinação de 
uma emenda par-
lamentar estimada 
em R$ 1 milhão 
para a instalação 
de redes de agua, 
o drama e, por consequência, 
as reclamações dos moradores 
persistem. O recurso foi prome-
tido durante a campanha eleito-
ral municipal do partido MDB 
em Tenente Portela, que mesmo 
com a derrota da sigla, teve di-
vulgado que seria cumprido a 
promessa através do pedido fei-
to na época ao Deputado Fede-
ral Darcísio Perondi. 

A demora para o repasse, 
segundo a vereadora Rosângela 
Fornari (MDB) tem a ver ini-
cialmente, com o atraso da pre-
feitura para enviar o projeto. Ela 
diz que foi solicitado para a ad-

Falta de água ainda é problema 
no interior de Tenente Portela

ministração quais comunidades 
receberiam o investimento, e 
devido à falta de agilidade teve 
de ser pedido a prorrogação do 
prazo da entrega da emenda. O 
deputado Perondi não apontou 
a nossa reportagem onde tenha 
começado os atrasos para a tra-
mitação do projeto que libera-

ria os valores, afirmando assim 
que  o processo é burocrático e 
lento, mas garantiu a vinda dos 
recursos para a cidade.

Em entrevista telefônica, o 
prefeito do município, Clairton 
Carboni disse que a adminis-
tração elaborou o projeto que 
contempla algumas comunida-
des com as redes de água e que 
agora aguardam o envio dos 
recursos, que só poderão ser 
encaminhados após o termino 
das eleições. O líder menciona 
que uma empresa terceirizada 
venceu a licitação aberta para a 
instalação das redes e em segui-

da ao recebimento do montante 
os trabalhos terão de ser con-
cluídos no prazo máximo de 6 
meses. 

Na matéria feita em 2017, 
a comunidade de Linha da Paz 
constava na lista de locais que 
seriam atendidos, porém o local 
onde mora nossa entrevistada, 
ficou excluído da contempla-
ção deste benefício. Segundo 
a vereadora, serão necessários 
mais R$500 mil reais para es-
tabelecer os serviços nas casas 
desta comunidade, e que a ver-
ba poderá vir no futuro, ainda 
sem prazo para realização. Ela 
ainda ressalta que foi apresen-
tado a situação aos moradores 
e pedido um pouco de cautela 
pois o investimento foi prome-
tido e será cumprido na medida 
do possível. 

As localidades incluídas 
dentro deste projeto previsto 
para sair a partir de outubro são 
Alto Gress, Lagoa Bonita, La-
geado Filisbino e Capitel San-
to Antônio. O valor, por mais 
vital que seja para sanar parte 
do problema não resolve toda a 

carência hídrica, pois o liquido 
mais precioso para a manuten-
ção básica da vida humana esta-
rá em falta em mais 10 comuni-
dades, repletas de famílias que 
necessitam de qualidade para o 
desenvolvimento de suas novas 
gerações. As iniciativas serão 
válidas, mas será necessário 
um engajamento maior e per-
sistente por parte dos poderes 
governamentais para que haja 
a mudança na assistência bá-
sica dentro meio rural e assim 
famílias portelenses, como a 
da Rosimeri, terem bem-estar e 
qualidade dentro de seus lares. 

Rosimeri mostra o poço de onde tira água para sua família

Em épocas de chuvas comunidades armazenam água para os tempos secos

A cor, sabor e qualidade da água dos poços improvisados é muito suspeita
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de  Derrubadas

No dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, às 
dezenove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, 
em Sessão Ordinária, sob a Presidência em Exercício do Verea-
dor MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI. A sessão também con-
tou com a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, 
ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ 
GIACOMINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO MACHA-
DO VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI, bem como com 
a ausência justificada do Vereador Presidente Cristiano Carvalho, 
o qual encontrava-se em viagem a Porto Alegre, acompanhando 
o Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, na entrega de documentos 
junto a Secretaria Estadual de Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, visando a administração do uso público desta Unidade 
de Conservação, pelo Município de Derrubadas. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 030/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 
10 de setembro de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por 
unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA 
Nº 031/2018, da Sessão Ordinária Descentralizada realizada no 
dia 17 de setembro de 2018, às 19 horas, junto ao CTG Veteranos 
da Tradição. 

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

Do Vereador Luis Carlos Seffrin: Requereu ao Prefeito Mu-
nicipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos quanto a possibili-
dade de concessão de auxílio financeiro ao Lar SOS Família do 
Município de Três Passos, o qual passa por sérias dificuldades 
financeiras, sendo que encontram-se residindo neste Lar, cinco 
munícipes derrubadenses, e o Município de Derrubadas não con-
tribui atualmente com nenhum valor, para com esta instituição. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscrito por 
ambas as Bancadas da Casa. 

Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu ao Prefeito Munici-
pal, Sr. Alair Cemin, solicitando providências quanto ao horário 
de atendimento dos setores públicos do Município de Derruba-
das, uma vez que existem diversas reclamações de munícipes 
que procuram serviços/departamentos da municipalidade, duran-
te o período de funcionamento, e acabam não sendo atendidos 
ou tendo que retornar, simplesmente pelo motivo dos servidores 
públicos responsáveis já não estarem mais atendendo, ou saído 
dos setores antes do horário. Este Requerimento foi aprovado por 
unanimidade, subscrito pelo Vereador Osmar Von Müller. 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: I) Requereu 
envio de ofício à Secretária de Estado de Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, Sra. Ana Pelini, solicitando providências 
quanto ao horário de funcionamento do Parque Estadual do Tur-
vo, no horário do meio-dia, ou seja, das 12 às 13 horas, horá-
rio que segundo as novas regras, não se pode entrar e nem sair 
desta Unidade de Conservação. Salientou o Vereador proponente 
haverem diversas reclamações sobre este fato, de visitantes não 
poderem sair do Parque, inclusive crianças e famílias aguardando 
para saírem, tendo em vista não haver lancheria para consumo de 
alimentos e bebidas. Outro ponto a salientar, refere-se a forma 
como se deu tal mudança de atendimento, sem haver qualquer 
divulgação e informação aos visitantes. Este Requerimento foi 
aprovado por unanimidade. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. Alair 
Cemin, solicitando determinação ao setor competente da muni-
cipalidade, solicitando a realização de serviços de abertura de 
estrada para lavoura, para o Sr. Ivacir Thomas, na localidade de 
Cabeceira do Barra Grande, neste Município, tendo em vista que 
as máquinas da municipalidade já estiveram naquele local e não 
executaram tal serviço. Este Requerimento foi aprovado por una-
nimidade. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para 
apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 034/2018: que Dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019 e dá ou-
tras providências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto 
as Comissões Permanentes.

GERAL

Região Celeiro: Três municípios 
não atingem meta da vacinação 

contra pólio e sarampo
ais de 95% das crianças do 

Rio Grande do Sul, entre um 
ano e menores de cinco anos 
de idade, tomaram as doses dos 
medicamentos que protegem 
contra a poliomielite e o saram-
po. A Campanha Nacional de 
Vacinação foi realizada entre os 
dias 06 de agosto e 14 de setem-
bro deste ano. De acordo com 
os dados da secretaria estadual 
da Saúde (SES), a imunização 
contra a pólio alcançou 95,53% 
e contra o sarampo 95,59%.

Dos 21 municípios que for-
mam a Região Celeiro, três não 
atingiram a meta estabelecida 
pelo governo federal de vaci-
nar, ao menos, 95% do público-
-alvo: Crissiumal, Humaitá e 
São Valério do Sul. Este último, 
inclusive, registrou o índice 
vacinal mais baixo da Região 
Celeiro: 89,20% contra a po-
liomielite e 88,07% contra o 
sarampo.

O ministério da Saúde 
orientou que os municípios bra-
sileiros, abaixo da meta estipu-
lada, prossigam com a vacina-
ção, aplicando as duas doses e 
repassando as informações ao 
Sistema do Programa Nacional 
de Imunização (SI-PNI). Lem-
brando que as duas vacinas es-
tão disponíveis durante o ano 
todo, para todas as faixas etá-
rias, nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs).
De acordo com o SI-PNI, os 

21 municípios da Região Ce-
leiro, somados, tinham 1.694 
crianças nas idades determina-
das pela campanha. No entan-
to, o número de imunizados 
chegou a 7.291 contra a pólio e 
7.476 contra o sarampo.

O sistema do ministério da 
Saúde ainda mostra que 15 lo-
calidades da Região Celeiro 
superaram a marca de 100% 
na cobertura vacinal contra as 

duas doenças. Isso ocorre quan-
do a quantidade de crianças 
imunizadas é acima da estima-
tiva populacional feita pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A SES revelou que 387 mu-
nicípios do Rio Grande do Sul 
alcançaram o percentual igual 
ou superior a meta da campa-
nha. Outros 42 estão com a 
cobertura entre 90% e 95%, e 
68% encontram-se abaixo de 
90%.
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MUNICIPIO DE REDENTORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre/2018 R$ 1,00LRF, Art. 48 – Anexo 14

RIO GRANDE DO SUL

Até o BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS

Previsão Inicial 32.466.062,22
Previsão Atualizada 32.466.062,22
Receitas Realizadas 20.646.361,47

Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 329.825,21
DESPESAS

Déficit Orcamentário 0,00

Dotação Inicial 29.794.283,22
3.210.664,81Créditos Adicionais

Dotação Atualizada 33.004.948,03
15.834.643,03Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas 15.333.520,28

Superávit Orcamentário 5.312.841,19
Despesas Pagas 14.944.995,10

DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
15.834.643,03Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas 15.333.520,28

Até o BimestreRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida 24.029.167,68

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral de Previdência Social

0,00Receitas Previdenciárias Realizadas(I)
0,00Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
0,00

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
3.502.688,79Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)
1.459.623,87Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
2.043.064,92Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)

Resultado Previdenciário (III) = (I-II)

Até o Bimestre

Meta Fixada no Resultado Apurado

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO % em Relação à MetaAMF da LDO Até o bimestre

Resultado Nominal 0,00 0,00
6.342.501,54
3.015.448,86

Resultado Primário 0,000,00

(b)(a) (b/a)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO SaldoCancelamento atéInscrição Pagamentos até o
o bimestre a pagar

974.216,01 63.251,721.058.010,25RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20.542,52
20.542,521.058.010,25 974.216,01 63.251,72Poder executivo

0,00Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário
Ministério Público

64.920,10115.251,79143.065,51RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 323.237,40
143.065,51 64.920,10323.237,40 115.251,79Poder Executivo

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário
Ministério Público

1.381.247,65 128.171,82TOTAL 163.608,03 1.089.467,80

bimestre

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
Limites Constitucionais AnuaisValor Apurado

% Mínimo a AplicarAté o Bimestre % Aplicado Até
no Exercício o Bimestre

Mínimo Anual < 18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 2.712.240,17  % / 25%> 22,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não RealizadoValor apurado até o Bimestre
Receitas de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital LÍquida 855.098,27 5.002.258,63

1.589.169,96 60% 66,76
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB 10%

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 35º ExercícioExercício 20º Exercício10º Exercício

Regime Geral de Previdência Social
0,00 0,00 0,00 0,00Receitas Previdênciárias (I)
0,00 0,00 0,000,00Despesas Previdênciárias (II)

0,000,00 0,000,00Resultado Previdênciário (III) = (I-II)

4.757.415,90 7.492.142,02
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores

12.107.150,46 0,00Receitas Previdênciárias (IV)
1.986.540,50 3.561.864,69 7.711.487,65 0,00Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) - (IV-V) 3.930.277,33 4.395.662,812.770.875,40 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a RealizarValor apurado até o bimestre

1.400,00Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos 43.600,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos 5.020.653,63855.098,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor apurado Limite Constitucional Anual

% aplicado até o bimestreaté o bimestre
no Exercício

% minimo a Aplicar

14,20Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.739.290,95 15,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)
Fonte: 0

Usuário: 24/09/2018FABIO Data de emissão: Hora de emissão: 09:57

NILSON PAULO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/RS 081616/O-6

FABIO SILMAR MANICA

Equipe de reciclagem 
ganha destaque durante 

Acampamento Farroupilha

A equipe de reciclagem Re-
ativare, dos empresários Luiz 
Cezar Chigenoski e Joana da 
Silva, foi responsável pela co-
leta de materiais recicláveis e 
limpeza dos banheiros durante 
os dias 16 a 23 de setembro du-
rante o 9º Acampamento Far-
roupilha em Tenente Portela. 
A empresa neste ano já prestou 
serviços em eventos como Mo-
tocross, Rodeio Country, almo-
ços e bailes além de diariamen-
te realizar coleta nos comércios 

locais. 
Nos festivos farroupilhas, 

tanto os visitantes quanto a or-
ganização geraram comentários 
positivos, elogiando a qualida-
de da iniciativa. Em outubro de 
2017, Luiz iniciou as atividades 
de forma informal, após uma 
campanha solidária na Rádio 
Província. Na ocasião, ele, im-
possibilitado de trabalhar em na 
construção civil conseguiu um 
carinho para iniciar as coletas 
no comércio. 

Cezar e sua família foram beneficiados por campanha da Província

A Reative agradece o CTG Guardiões da 
Fronteira e os participantes do Acampa-
mento pela confiança em seus serviços

CONTRATO Nº 137/2018
DATA: 06/09/2018
CONTRATADO: PORTAL ONLINE LTDA ME
CNPJ: 13.460.669/0001-08
OBJETO: Locação Mensal de Softwares para uso na Secretaria 
Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente
VALOR R$: 2.520,00

CONTRATO Nº 138/2018
DATA: 11/09/2018
CONTRATADO: ITAIMBÉ JAPAN VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.137.451/0003-86
OBJETO: Aquisição de Veículo novo para uso no Gabinete
VALOR R$: 69.990,00

CONTRATO Nº 139/2018
DATA: 11/09/2018
CONTRATADO: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BARAT-
TO LTDA ME
CNPJ: 12.456.872/0001-48
OBJETO: Aquisição de Combustíveis para consumo/manutenção 
da frota de veículos, caminhões, ônibus e similares e máquinas 
do Município
VALOR R$: 250.900,00

CONTRATO Nº 140/2018
DATA: 11/09/2018
CONTRATADO: ONEIDA PICCININI EPP
CNPJ: 09.105.070.0001-89
OBJETO: Aquisição de Combustíveis para consumo/manutenção 
da frota de veículos, caminhões, ônibus e similares e máquinas 
do Município
VALOR R$: 1.515.930,00

CONTRATO Nº 141/2018
DATA: 19/09/2018
CONTRATADO: MUSICAL CORPO & ALMA LTDA
CNPJ: 03.355.893/0001-86
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para 
apresentação de Show Artístico a ser realizado no Baile 
do Kerb, Edição 2018
VALOR R$: 14.000,00

CONTRATO Nº 142/2018
DATA: 26/09/2018
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUT-
MANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para uso 
na Unidade Básica de Saúde.
VALOR R$: 6.882,00

CONTRATO Nº 143/2018
DATA: 26/09/2018
CONTRATADO: MARCIANE TIBOLA HAACK ME
CNPJ: 30.276.404/0001-73
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para uso 
na Unidade Básica de Saúde.
VALOR R$: 884,00

CONTRATO Nº 144/2018
DATA: 26/09/2018
CONTRATADO: THAINA SCHUMACHER ME
CNPJ: 22.491.067/0001-09
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para uso 
na Unidade Básica de Saúde.
VALOR R$: 3.030,00

CONTRATO Nº 145/2018

DATA: 26/09/2018
CONTRATADO: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ: 27.821.705/0001-26
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para uso na Unidade Básica de 
Saúde.
VALOR R$: 1.265,00

CONTRATO Nº 146/2018
DATA: 26/09/2018
CONTRATADO: VISTA MÓVEIS LTDA EPP
CNPJ: 05.338.277/0001-42
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para uso na Unidade Básica de 
Saúde.
VALOR R$: 7.175,00

CONTRATO Nº 147/2018
DATA: 27/09/2018
CONTRATADO: BENVENUTO PELEGRINI ME
CNPJ: 07.195.717/0001-85
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos na 
área de segurança no trabalho, sendo o PPRA, o PCMSO e o LTCAT.
VALOR R$: 2.200,00

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



ROTA DO YUCUMÃ, 28 de Setembro de 201812

EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

GERAL

O portelense Marcelo Muller, está 
de parabéns, sua equipe ficou 
em 2º lugar no III FESTIVAL 

INTERNACIONAL DEL CORD-
ERO, realizado  no Uruguay, na 
cidade de Rivera, onde 40 duplas 
de vários países concorreram ao 

melhor assador de cordeiros,, com 
a presença de aproximadamente 
mil pessoas que foram degustar 

essa gastronomia característica dos 
Pampas, promoção das prefeituras 
de S. do Livramento e Rivera, com 

patrocínio Master do Shopping 
Sineriz, dependências na qual foi 

realizado o evento.

O portelense Del. 
Jorge Luis Soares 
está elevando o nome 
do nosso município 
que foi agraciado 
com a COMENDA do 
comando de poli-
ciamento da capital, 
honraria dada a um 
seleto grupo de pes-
soas que tem prestado 
trabalho em prol da 
sociedade e seguran-
ça pública.Parabéns 
!!!!

Estão de parabéns 
os papais André 
e Vanessa com o 

nascimento de sua 
filha Milena dia 19 

deste mês

Quem se apresentou na 
cidade de Veranópolis, em 
uma nova performance de 
patinação foi Bel Hanauer,  
a gatinha estava linda !!!!

Estivemos com uma semana bem 
movimentada com as comemo-
rações da Semana Farroupilha,  
novamente foi organizado mais 

um tradicional acampamento 
onde as família e os amigos   se 

reuniram   para comemorar e 
homenagear o tradicionalismo 

gaúcho

Completou ontem seu primeiro 
aninho a gatinha Helena  Ternes 
dos Santos  filha de Felipe e 
Luciana que comemorou o 
niver com sua família em sua 
residência !!!

O Casal Diego Rosa 
Lopes e Cristiane estão 
descansando nas belís-
simas praias cearenses
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Ouça
Província Rural
sábado às 07hs na

100,7 FM

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

   Acabou a Semana Farroupilha, e com ela aquela vontade de 
ter mais uns dias, semanas...

   O orgulho de ser gaúcho, leva-nos a ter força para conti-
nuarmos a seguir nossas tradições, mesmo que alguns obstáculos 
possam surgir, e continuar mesmo que algumas pessoas não co-
nheçam o verdadeiro sentido de ser TRADICIONALISTA.

   Ser de um CTG é estar dentro de uma família e essa família 
quem disse que não há conflitos? Estamos em momento de cres-
cimento, de amadurecimento, e temos muito ainda que aprender.

     Não somos gaúchos porque vestimos um vestido de prenda 
ou uma bombacha, somos gaúchos porque levamos junto a nós 
o que os heróis farroupilhas nos legaram, a força, coragem, le-
aldade, verdade e humildade de ser e de se sentir um verdadeiro 
Gaúcho, e ninguém nos fará acabar com isso, nem mesmo pelas 
“derrotas (falhas) humanas”.

     Ao comemorar o 20 de setembro, podemos dizer que te-
mos uma história diferenciada de todo o resto do país, somos um 
povo que tem uma história única, e que não fica refletida apenas 
na semana das comemorações, ela está no dia a dia, por terem nos 
deixados tantas heranças positivas. 

     Não falo das guerras, mas sim aquela força de se tornar uma 
REPÚBLICA RIO GRANDENSE, aquela força de lutarmos sem-
pre pelos nossos ideais, e sabendo disso nos torna mais humanos, 
mais dignos de toda a nossa cultura.

    Dançar, cantar, bailar nos fandangos, declamar, tocar ins-
trumentos, fazer projetos educacionais, mesmo que não tenhamos 
muito tempo para isso, mas aquele chimarrão que sempre toma-
mos, aquela hospitalidade que inspiramos já mostra o quanto so-
mos e fazemos parte dessa cultura.

     Sim, somo um povo rico, conflitos dentro dele existem, a 
força as vezes acaba, mas ao olharmos mesmo para aquela chama 
que foi acessa, e no 20 de setembro foi extinta aos nossos olhos, 
na verdade continua por todo o ano até a próxima SEMANA FAR-
ROUPILHA, onde novamente reacenderá, dando para nós mais 
força e coragem para continuarmos dentro dessa cultura, a cultura 
gaúcha, aquela na qual temos realmente muito ORGULHO.

     O Acampamento Farroupilha deste ano, aqui em Tenente 
Portela, mais uma vez foi de encher os olhos. Belíssimas apre-
sentações das entidades, muitas inovações, participação da popu-
lação, e sem contar o sucesso que foi o Grito Farroupilha. Foi de 
tirar o chapéu, da onde que me saiu tanta gente boa pra cantar?

      Isso sem falar no Rancho da Província, que este ano teve 
muitas atrações. Gaitaço, jogos muita boia, tanto de tão boa que 
foi ganhou até prêmio na competição. Parabéns as cozinheiras 
Erna Spanick e Soraia Fornari.

       Em termos de organização, a Comissão organizadora está 
de parabéns, cada vez se superando mais. Transcorreu tudo nos 
conformes, o que no meu ponto de vista agradou a todos.

       E já estamos na expectativa para o próximo Acampamento, 
ou seja o 10º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, que 
estará a cargo do CTG Sentinela da Fronteira.

       A responsabilidade é grande, e apostamos no sucesso do 
evento como tem sido todos os anos e não nos esquecendo que 
em 2019 será aqui o Acendimento da Chama Crioula que vai para 
todos os rincões deste meu Sul e atravessando fronteiras.

                                                                    Até a próxima

Semana Farroupilha: Aca-
bou!

ESPECIAL

  Os Conselhos Municipais 
de Educação (CMEs) de Bom 
Progresso, Barra do Guarita, 
Braga, Campo Novo, São Mar-
tinho, Santo Augusto, Humaitá, 
Tenente Portela e Três Passos 
representaram a Regional Amu-
celeiro no IX Encontro Estadu-
al da UNCME RS, que abordou 
o tema : “Para além da BNCC 
: Currículo de referência dos 
municípios e o papel dos Con-
selhos Municipais de Educação 
na sua Implementação”.

O evento realizado nos dias 
18 e 19 de setembro na UNISI-
NOS, em São Leopoldo, abor-
dou os temas: Conjuntura Na-
cional da Educação Brasileira; 
Atribuição dos CMEs frente 
à implementação da BNCC; 
BNCC e os Currículos; e Arti-
culação do Regime de colabo-
ração dos Conselhos Munici-
pais de Educação.

No dia 19 aconteceu o “Mo-
mento UNCME RS”, com a 
aprovação da Carta de São Le-
opoldo e prestação de contas da 
entidade.  O evento subsidiou 

CMES da Regional AMUCELEIRO 
participam de formação

os colegiados para a aprovação 
do Currículo de Referência de 
todos os municípios gaúchos 
que possuem Sistema Munici-
pal de Ensino, sob as determi-
nações da   Resolução CNE/CP 
nº 2/2017, que aprova a “Base 
Nacional Comum BNCC” e 
“Institui e orienta a implantação 
da Base Nacional Comum Cur-

ricular, a ser respeitada obriga-
toriamente ao longo das etapas 
e respectivas modalidades no 
âmbito da Educação Básica”.

O evento estadual da União 
Nacional dos Conselhos Mu-
nicipais de Educação do Rio 
Grande do Sul (UNCME/RS) 
contou com o apoio de parcei-
ros da entidade.

Ascom/Três Passos

Conselheiros de educação participaram de formação
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Fórum Regional de Educação 
reuniu dezenas de professores

21ª Coordenadoria Regional 
de Educação (CRE) promoveu 
nesta quarta-feira (26), a pri-
meira etapa do Fórum Regional 
de Educação, que reuniu cerca 
de 800 docentes em Três Pas-
sos. Os educadores e os servi-
dores de escolas municipais e 
estaduais foram divididos entre 
o auditório da Unijuí e o Cine 
Teatro Globo, e assistiram as 
palestras ministradas pelos pro-
fessores Edson Lopes e Marle-
ne de Almeida Denti.

Em sua manifestação na 
abertura do evento, a titular da 
21ª CRE, Lurdes Dresch, afir-
mou que o propósito de trazer 
temas e enfoques inovadores 
às formações continuadas tem 
como objetivo incentivar os 
educadores a encontrar solu-
ções diferentes para as dificul-
dades cotidianas. – Temos a 
necessidade de buscar a refle-
xão crítica como ferramenta de 
inovação das práticas educacio-
nais – reiterou Lurdes Dresch, 

acrescentando que os professo-
res são sujeitos em transforma-
ção e agentes da transformação. 
– Temos a certeza de que não 
sairemos daqui tal qual entra-
mos – completou a titular da 
21ª CRE.

O Fórum Regional de Edu-
cação será encerrado no pró-
ximo dia 24 de outubro. Na 
oportunidade, haverá palestras 
com os professores da Unijuí, 
Sidinei Pithan da Silva e Marisa 
Nunes Frizzo.

Palestra no auditório da Unijuí em Três Passos
D

ivulgação
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JBS de Três Passos voltou 
a operar nesta semana

O Ministério do Trabalho 
após fazer a auditoria na Unida-
de de Abate de Suínos da JBS 
de Três Passos, no dia 19 de se-
tembro, concedeu a desinterdi-
ção total do frigorífico.

A notícia foi confirmada 
pela gerente da unidade, Mirta 
Thisen, comemorando o retor-
no da planta ao trabalho a todo 
vapor nesta segunda-feira, dia 
24 de setembro.

Foram efetuadas adequa-
ções de ergonomia e segurança, 
tais como: proteção de esteiras 
transportadoras, instalação de 
plataformas pantográficas e 
instalação de proteções em má-
quinas, em um investimento de 
R$3 milhões.

A empresa informou no dia 
10 de setembro, que decidiu fa-
zer as adequações necessárias 
em reconhecimento à mobili-
zação realizada por represen-
tantes municipais e estaduais, 
pelas entidades de classe, pelos 
produtores rurais e pelos traba-
lhadores da indústria.

A comitiva formada por li-
deranças comemora a notícia, 
conforme ressalta o prefeito de 

Três Passos, José Carlos Ama-
ral: “vibramos com a notícia de 
que já na segunda-feira o frigo-
rífico volta a operar com força 
total, principalmente estando 
com todas as adequações rea-
lizadas, que irão proporcionar 
mais segurança e qualidade ao 
trabalho desempenhado”, disse.

Fizeram parte da comitiva 

de mobilização em prol da JBS 
a Administração Municipal, 
Câmara de Vereadores, Cacis, 
Sindilojas Celeiro, Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais, 
Sintricas, Assuípassos, Fetag, 
Fecomércio, funcionários, As-
sembleia Legislativa e Frente 
Parlamentar de Apoio à Suino-
cultura.
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Na tarde da última terça-feira (25), o proprietário do bar em 
anexo à estação rodoviária de Tenente Portela entrou em contato 
com a Brigada Militar informando que havia recebido duas notas 
falsas de dinheiro no valor de 50 reais cada.

A guarnição policial se deslocou até o local, recolheu as cédulas 
e as encaminhou para a Delegacia de Polícia. Foi registrado um 
boletim de ocorrência do fato.

Casos semelhantes de notas falsas já ocorreram em outros mo-
mentos no município de Tenente Portela. A recomendação é sem-
pre a mesma para que assim que um comerciante notar alguma 
atitude estranha que comunique a Brigada Militar e que redobre a 
atenção.

Notas  falsas voltam a 
circular em Tenente Portela

JBS de Três Passos voltou a atual nesta semana

Registro foi feito na Delegacia da Polícia Civil
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Instalação de Bombeiros Mistos em 
Tenente Portela ainda é incógnita

Um incêndio ocorrido no 
Bairro São Francisco voltou a 
abrir discussões sobre a neces-
sidade de Tenente Portela ter 
uma unidade própria do Corpo 
de Bombeiros. O assunto é re-
corrente e volta à tona a cada 
ocorrência do tipo que acaba 
por deixar explicita a necessi-
dade de tal projeto.

Logo após o incêndio, que 
até onde se sabe foi causada 
de maneira intencional pelo 
proprietário da casa, e que foi 
controlado por populares, uma 
série de postagens nas redes 
sociais passaram a criticar a 
demora dos bombeiros de Três 
Passos. Em contato com o co-
mando do Corpo de Bombeiros 
em Três Passos, fomos infor-
mados que o tempo de saída do 
quartel após o acionamento da 
guarnição não é de mais do que 
um minuto.

Ele explica que como o ca-
minhão vem carregado de água, 
e levando com conta as curvas 
na RST-472 entre Três Passos e 
Tenente Portela, além das con-
dições do trânsito e da distância 
por vezes há uma demora para 
a chegada.

As reclamações quanto ao 
tempo são sempre recorren-
tes, uma vez que dificilmente 
a guarnição consegue chegar a 
ponto de controlar um incêndio 
em uma residência, ainda mais, 
quando essa é uma casa peque-
na como a que foi vítima do 
sinistro no Bairro São Francis-
co, e esse é um dos argumentos 
para a instalação de uma guar-
nição em Tenente Portela.

O projeto de uma unidade 
mista ou voluntária de bom-
beiros já vinha sendo articula-
da pela administração pública 
municipal e encabeçada pelo 
vereador Itomar Ortolan, desde 
2009, e acabou ganhando força 
a partir de 2015 na gestão de 
Elido Balestrin.

Naquela oportunidade após 
um principio de incêndio no 
Super Colono uma parcela da 
comunidade passou a pressio-
nar o governo municipal por 
providências. Reuniões nas 
quais esse repórter participou 
pessoalmente, reunidos, o en-

Por Jonas Martins

tão presidente da Associação 
Comercial, Funcionários Pú-
blicos, Agentes Políticos, Em-
presários e outros membros da 
comunidade portelense alinha-
varam a criação de uma unida-
de de Bombeiros Voluntários 
no município.

Com a anuência da Volun-
tersul, Associação dos Bombei-
ros Voluntários do Rio Grande 

do Sul,  e com o aval do pre-
feito e com uma votação do 

grupo que participava das reu-
niões se concluiu que a criação 
de uma unidade voluntária seria 
mais rápida e menos complica-
da de administrar do que uma 
unidade mista. Uma associação 
chegou a ser formada e estava 
em processo de registro, quan-
do após reuniões fechadas entre 
o vereador Itomar Ortolan e o 
prefeito Balestrin esse optou 
por voltar a ideia de uma guar-
nição mista em Tenente Portela. 
A justificativa, aceitável, era de 
que o estado já tinha inclusive 
um caminhão a disposição para 
repassar para Tenente Portela.

A direção da Voluntersul 

chegou a oferecer o emprésti-
mo de um caminhão para dar 
sequencia no projeto voluntá-
rio, no entanto, ele acabou não 
vingando e o projeto inicial foi 
substituído pelo projeto dos 
Bombeiros Mistos.

Encabeçada pelo vereador 
Itomar Ortolan, o projeto se-
guiu sendo articulado, sendo 
que a atual administração do 

prefeito Clairton Carboni, assi-
nou um termo de compromisso 
junto com os municípios de Mi-
raguaí, Vista Gaúcha, Barra do 
Guarita, Redentora e Derruba-
das para que a instalação fosse 
feita.

No último ano de gestão de 
Elido Balestrin as primeiras di-
retrizes de um convênio com o 
governo do estado chegaram a 
ser assinadas, mas após a se-
paração dos Bombeiros e da 
Brigada Militar, alguns ajustes 
precisaram ser feitos e um novo 
projeto precisava ser encami-
nhado a Câmara de Vereadores.

Em 2017 um curso foi mi-
nistrado pelos bombeiros de 
Ijuí, para funcionários públi-

cos e voluntários. A modalida-
de dos bombeiros mistos prevê 
que cada um dos municípios 
indicará dois funcionários que 
formarão o corpo, o estado di-
recionará entre um e quatro 
bombeiros militares para a uni-
dade e o restante da força será 
montada por voluntários.

Quase um ano após o curso 
os participantes ainda não fo-

ram diplomados. Nesta sema-
na quando nossa reportagem 
colhia informações a respeito 
desse assunto, fomos comuni-
cados que os certificados estão 
em Ijuí, pois eles seriam en-
tregues em uma cerimonia em 
Tenente Portela, no momento 
da assinatura do convênio com 
os municípios, mas em virtude 
da demora disso acontecer eles 
acabaram não sendo entregues. 
Em relação a este assunto, a úl-
tima notícia que obtemos antes 
do fechamento dessa matéria é 
que os certificados serão entre-
gue nos próximos dias.

O vereador Itomar Ortolan 
conversou com esse repórter e 
comunicou que desde o dia 17 

O projeto dos 
Bombeiros

de julho desse ano, o prefeito 
estava com a documentação em 
mãos, para enviar um projeto 
para a câmara de vereadores pe-
dindo a autorização para firmar 
o convênio com o estado, mas 
esse ainda não o tinha feito. Os 
outros cinco municípios vão 
enviar seus pedidos aos seus le-
gislativos após a aprovação de 
Tenente Portela que será a sede 
da unidade.

Em contato com o prefeito 
Clairton Carboni nossa repor-
tagem foi comunicada que o 
tal projeto foi encaminhado na 
última segunda-feira, mas que 
mesmo com a possível apro-
vação do legislativo nenhum 
convenio poderá ser assina-
do enquanto correr o período 
eleitoral, então esse ponto da 
iniciativa somente vai andar a 
partir de novembro.

No entanto, em meio a em-
polgação e informação de que a 
situação começa a andar a par-
tir da movimentação política 
de Tenente Portela e da  região 
em contato com o comando dos 
Bombeiros fomos informados 
que o estudo de viabilidade e o 
aval dado pelo Batalhão de Ijuí 
estão em Porto Alegre, mas o 
alto comando dos Bombeiros 
ainda não analisou e nem deu 
sinal verde para a implantação 
da unidade em Tenente Portela 
e esse passo é fundamental para 
que o processo prossiga, sem 
ele de nada adiantará a aprova-
ção de leis em Tenente Portela. 
A proposta ainda está em análi-
se no comando de Porto Alegre 
e não tem qualquer estimativa  
ou prazo de quando será dado 
um retorno positivo ou negati-
vo em relação ao assunto.

Essa mesma fonte no infor-
mou, que nos bastidores dos 
bombeiros, é certo que apenas 
um homem dos bombeiros mi-
litares virá para Tenente Por-
tela inicialmente e este atuará 
como comandante dos funcio-
nários públicos e voluntários. 
Também foi nos confidenciado 
que esse modelo de Bombeiros 
Mistos, deverá ser implementa-
do em outros locais do estado, e 
funcionará como uma força au-
xiliar das unidades oficiais, que 
as vezes precisam chamar re-
forços de outras regiões quando 
duas ocorrências coincidem.

 

A posição do 
comando

Casa é consumida pelas chamas no Bairro São Francisco

Umas reuniões realizadas em Portela com prefeitos da região que discutiu o assunto

Felipe Santos
D

ivulgação
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NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indis-
pensável 
leitura sobre 
política do 
Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para 
melhorar a 
saúde através 
das práticas 
esportivas
Por 
Robinson
dos Santos

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

Sistema Província de Comunicação

E-MAILS:
redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Escolas de Tenente Portela se desta-
cam no IDEB

Prefeito de Vista Gaúcha se licencia do 
cargo para cuidar da saúde

Nota fiscal  eletrônica para produtores 
rurais será obrigatória em 2020

Prefeitura de Derrubadas entrega prê-
mio do Nota Fiscal Gaúcha

7º BPM sediará curso para forma-
ção de novos soldados

Fórum regional de Educação reu-
niu dezenas de professores

E MUITO MAIS

EM SOCIEDADE
A coluna 

social que 
mostra os 

últimos even-
tos de Tenen-

te Portela
Por Mari 

Carla Brunet

Três Passos escolhe as 
Soberanas da Feicap

Ocorreu na noite deste sábado, 22, na Sede do Lions Clube, no Parque de Exposições Egon Julio 
Goelzer  em Três Passos, o desfile de escolha das Soberanas da Feicap 2019 – Edição Ouro. Na opor-
tunidade, 13 jovens desfilaram mostrando a sua graça e beleza para encerrar o processo de seleção das 
candidatas.

A seleção se consistiu em três etapas, sendo a primeira, uma entrevista individual e de vídeo, onde 
as candidatas foram avaliadas sob os quesitos de conhecimentos gerais sobre o município e a história 
da FEICAP, como também aspectos sociais. A segunda etapa consistiu em uma dinâmica de grupo 
entre as candidatas, onde foram destacados aspectos comportamentais e psicológicos. E a terceira eta-
pa foi o desfile onde a beleza, elegância, desenvoltura e simpatia foram os quesitos analisados pelos 
jurados nas candidatas: Alana Luiza França, Aline Paola Conrad, Amanda Schäfer, Daniela Cristina 
Kramer, Jhenifer Eduarda Rauch dos Santos, Iandora Luiza Goettems, Júlia Eduarda Savian, Kelly 
Alecsandra da Silveira, Laura da Silveira Saling, Luana Rafaela dos Passos Kerber, Mariana Soares 
Henrichsen, Naiane Martins, Stéphany Morais Pereira da Silva e Thais Thealdo da Silva.

Para iniciar a noite ocorreu o desfile das soberanas de edições anteriores da Feicap. Após, as jovens 
candidatas desta edição ocuparam a passarela. As vencedoras foram:

Rainha: Amanda Shäfer, 16 anos
Primeira Princesa: Julia Savian, 16 anos
Segunda Princesa: Alana França, 22 anos

A partir de agora elas serão as representantes da feira que é a maior da Região Celeiro.
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