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Vereador mais votado 
de Tenente Portela é 
condenado por 
associação criminosa

Ministério Público de 
Coronel Bicaco realiza 

campanha contra a 
violência doméstica
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nove hospitais da 
Região Celeiro
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2 OPINIÃO

A MINISTRA DAMARES E 
A TURMA DO KAKAY

A frase de Kakay, advogado dos corruptos endinheirados, que 
desfila de bermudas no STF, é testemunho eloquente de um tipo 
de personalidade que coloniza a atual oposição brasileira. Segun-
do nota publicada na coluna Radar, da Veja, Kakay escreveu o 
seguinte sobre Damares Alves para um grupo de juristas no What-
sApp: “Foi uma pena os pais desta idiota não terem feito o que 
ela prega. Se não tivessem trepado, estaríamos livres dela”. Não 
satisfeito com a repercussão da grosseria e o vocabulário chulo, 
o advogado ocupou espaço no Estadão digital com um artigo em 
que tenta, de modo patético e inútil, bater palmas para si mesmo. 
Não teve boa parceria pelo que vê nos comentários ao texto.

 Parcela significativa da oposição brasileira, no entanto, ainda 
não entendeu o resultado da eleição de 2018. Instituíram para seu 
uso pessoal, como nécessaire, conceitos empacotados segundo os 
quais o país foi tomado por alguns homens e mulheres intrinse-
camente perversos, com ideias conservadoras e liberais. É como 
se dissessem: “Querem recompor tudo que lutamos para descons-
truir – família, ordem, religião, virtudes, amor à pátria. Acreditam 
que direitos e deveres andam juntos e que liberdade impõe um 
vínculo sólido com responsabilidade”. E deduzem: “Essa gente 
não presta!”. Kakay talvez complementasse esse despautério com 
elegância lacradora: “Melhor seria se os pais dos conservadores 
não tivessem trepado e eles não tivessem nascido”.

No entanto, a “idiota” assim qualificada por ele é, logo após 
Sérgio Moro (aguenta Kakay) o segundo nome mais prestigiado 
junto à opinião pública no conjunto dos ministros e representa, 
em muitos aspectos, o discurso vencedor das eleições de 2018. 
Bolsonaro foi eleito, principalmente, porque segurou a bandeira 
do discurso conservador, que ressoou na alma de milhões de elei-
tores, de muitos bons professores, de muitos pais conscientes do 
efeito tóxico da permissividade transformada em sinônimo gene-
ticamente defeituoso de liberdade.

A Dra. Damares, que lança hoje, às 16 horas, junto com o mi-
nistro da Saúde a Campanha de Prevenção à Gravidez na Ado-
lescência, tem maior conhecimento e experiência nos temas em 
que atua do que o inteiro colegiado de seus críticos. A má vontade 
deles espelha a maldade de seu querer, que torna opaco o que é 
cristalino. E como é cristalino o que ela tem dito sobre o tema da 
gravidez precoce! Qual mãe, qual pai ficará aborrecido se seus 
filhos, em adição ao que ouvem em casa, forem levados a refletir 
sobre as consequências e responsabilidades inerentes à atividade 
sexual? Qual mãe, qual pai ficará tranquilo ao saber que a filha de 
12 ou 13 anos, sob pressão psicológica própria ou externa, está 
deitando com um adolescente imberbe? Que embaraço matemáti-
co existe em compreender a relação de causa e efeito entre menos 
“trepadas” precoces e menos gravidezes?

Isso nada tem a ver com cultura medieval, com colocar Rapun-
zel na torre da bruxa, nem com cinto de castidade. E tem tudo a 
ver com zelo, prudência, responsabilidade e saúde pública.

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio neurológico ou seja um funciona-
mento diferente do cérebro.

 Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresenta menor fluxo sanguíneo na re-
gião frontal do cérebro, responsável pelo comportamento inibitório.

 O comportamento de um Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresenta sintomas 
que são: alterações de atenção, impulsividade.

 As principais características de uma pessoa portadora de Transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade são: não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos 
trabalhos ou tarefas, não fica sentada muito tempo, é esquecida com tarefas do dia à dia, interrompe os 
outros ou se intromete nas conversas.

 Indivíduos que apresentam Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de forma mais 
acentuada tendem a ser desatentos, dispersos e com pouca concentração, não conseguem ficar quietos, 
podendo atrapalhar a dinâmica da sala de aula.

 O portador de Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade corre o risco de não ter desen-
volvimento no aprendizado satisfatório, ser rejeitado pelos colegas.

 Com  o diagnóstico confirmado é necessário o trabalho em conjunto de pais e professores 
adotando algumas medidas que são: buscar contato mais próximo desse aluno com o professor, colocar 
este aluno sentado próximo à sua mesa acompanhando o seu desenvolvimento,planejar aulas mais es-
timulantes, não permitir comentários maldosos, nem comportamento excludente por parte dos colegas, 
estimular que este se relacione com os outros colegas.

 No contexto social trabalhar a inclusão dessas crianças e adolescentes na escola, na sociedade 
e família.

A BANALIZAÇÃO DO DIAGNÓTICO TRANSTORNO 
DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE:

Tanira Piccinini

Político não pode ser pop-star
A idolatria é um dos maiores males da sociedade. Homens e mu-

lheres que se tornam ídolos são colocados em pilares mais altos que 
o restante dos meros mortais. O fã que idolatra não percebe quando o 
jogador de futebol não está bem, não nota jamais quando seu cantor 
desafina, não percebe quando seu pintor perde a mão ou quando seu 
escritor escreve história de gosto duvidoso.

A idolatria e a arte andam de mãos dadas. O maior combustível da 
arte é a busca pela idolatria. Transformar-se em um ídolo. Receber adoração é mais importante do que 
o dinheiro que ela traz junto. A arte por mais que não seja salutar para o seu desenvolvimento aceita a 
idolatria, mas ela não deveria passar dai.

Quando a vida imita a arte a idolatria ultrapassa essa linha tênue o desastre está formado. Quando 
ele impera sobre o campo político o desastre está formado. Antes da Segunda Guerra Mundial, Hitler 
foi idolatrado. Ele tinha alto índice de aprovação entre os alemães, inclusive entre os judeus e chegou 
a ser cogitado para ganhar um prêmio nobel. O resto da história você conhece.

Collor ganhou ares de ídolo. Aquelas camisetas com mensagens que ele usava, aquela postura ga-
lanteadora que ele conquistou ao longo da campanha o transformou em um herói sem ato de heroísmo. 
O caçador de marajás. No entanto, a história provou que o brasileiro nunca esteve tão errado, que ele 
nunca chegou perto de ganhar os louros que ele estava ganhando.

Lula conquistou a idolatria. Lula foi um presidente que carregava consigo a esperança de que a 
esquerda poderia dar certo no Brasil. O regime militar tinha ficado para trás. Os governos de centro-
-esquerda tinham começando um alicerce econômico e Lula era a esperança para acabar com o Brasil 
desigual. O discurso de Lula ficou mal pausado, mais ponderado e ele teve conquistas no campo social 
e assim transformou-se em um ídolo. Lula caiu e arrastou o PT com ele. Ele segue ídolo, mas agora 
é somente daqueles que não conseguiram se desapegar. A ideologia faz isso com as pessoas, elas não 
conseguem se desapegar, mesmo quando as coisas fracassam e o mundo vem abaixo.

As pessoas decidiram idolatrar Bolsonaro. Não são todos , é claro, mas um grupo de brasileiros 
decidiu personificar em um homem a ideia de uma politica que acredita ser a mais adequada para nosso 
país. Tal atitude pode levar a ruina de Bolsonaro e do Brasil.

Político não foi feito para ser idolatrado. Político não é herói, nem é santo que precisa ter os demais 
ajoelhados aos seus pés. Político é funcionário do povo. É escolhido e contratado pelo povo para tra-
balhar para esse. Idolatra-lo é burrice. É entregar ao homem as ferramentas que ele necessita para se 
colocar acima dos meros mortais. O Brasil precisa parar de idolatrar.
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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.

Jonas Martins/Interino

***Dizem por aí que a janela partidária 
cria grande expectativa na dança das ca-
deiras em Tenente Portela e região.
*** Há quem diga que a expectativa de 
novos diretórios partidários serem fun-
dados em Tenente Portela não vai acon-
tecer.
*** Caso se confirme serão as mesmas 
siglas das eleições passadas.
***Dizem por aí que é estranho que 
dois vereadores foram condenados em 
Tenente Portela e nunca se fez uma de-
núncia no conselho de ética ou se abriu 
qualquer procedimento sobre os casos.
***Um dos vereadores renunciou, o 
outro, esse condenado criminalmente, 
poder sair em abril para o semiaberto e 
como não há decisão definitiva, poderá 
vir a assumir seu cargo na Câmara.
***Ruim para o suplente que está com 
a cadeira e poderá deixá-la em um ano 
eleitoral.
***É o que dizem...

***Dizem por aí que há uma série de ex-
-prefeitos que se articulando para voltar 
nessas eleições.
***Nomes que já passaram pelo paço 
municipal e que estão dispostos e con-
correr mais uma vez podem surgir em 
municípios como Braga, Campo Novo, 
Miraguaí, Redentora e Vista Gaúcha.
***Uma sigla que ainda é uma incógni-
ta quanto a sua participação eleitoral é o 
PT. Pode ter candidato próprio em dois 
municípios da microrregião. Tenente 
Portela e Barra do Guarita. Nos demais 
as pedras ainda estão rolando e não há 
nenhuma definição nesse sentido.
***Dizem por aí que pelo menos por en-
quanto não há nenhum nome de mulher 
sendo ventilado para concorrer como ca-
beça de chapa.
***Na eleição passada mulheres lide-
raram chapas em Três Passos e Derru-
badas. Foram derrotadas em ambas as 
cidades.

Passado três 
anos dos assal-
tos ocorridos 
em fevereiro de 
2017 nas agên-
cias de Sicredi e 
Banrisul de Mi-
raguaí a justiça 
começa a sen-
tenciar os réus 
acusados pelo 
crime.

Os primeiros 
dois a ter suas 
sentenças co-
nhecidas foram 
os ex-caciques 
Valdonês Joaquim e Valdir Joaquim. Pai e filho foram acusados pelo ministé-
rio público de ter dado suporte a auxiliado a quadrilha na execução do crime. 
Valdonês, vereador em Tenente Portela, foi condenado a 14 anos e seu pai a 13. 
(Descontando os meses e dias).

Segundo o Ministério Público está próximo também de ser sentenciado os 
demais envolvidos, esses autores diretos da ação delituosa que culminou em um 
crime que teve grande repercussão na região. Duas peças chaves do crime ainda 
estão foragidos. Conhecidos na região como Lampião e Maria Bonita, Misael da 
Silva e Camila Lorenzon Gonzatto estão foragidos desde a época do crime.

Assaltos em Miraguaí Novas Placas
Desde o último dia 31 de janeiro, 

está em vigor o prazo para que os 
Departamentos Estaduais de Trânsito 
(DETRANs) concluam os procedi-
mentos para implantar a nova placa do 
Mercosul.

A data está de acordo com o que 
estipula a Resolução nº 780/2019, do 
Conselho Nacional de Trânsito (CON-
TRAN), que determina a adoção do 
novo modelo de Placas de Identifica-
ção Veicular (PIV) a partir de 31 de 
janeiro de 2020. Segundo o Ministério 
da Infraestrutura, o DETRAN que não 
aderir ao novo padrão, não conseguirá 
emplacar novos veículos.

Volta às aulas
As aulas na rede pública do Rio 

Grande do Sul (RS) começarão em 18 
de fevereiro e irão encerrar no dia 16 
de dezembro. As férias discentes e o 

recesso escolar ocorrerão entre 20 de 
julho e 02 de agosto. Os estabeleci-

mentos de ensino, cuja integralização 
do ano letivo de 2019 avançou o ano 
civil de 2020, por conta da greve dos 

professores, poderão elaborar calendá-
rios escolares diferenciados que serão 

aprovados pelo Conselho Escolar e 
submetidos à análise e à homologação 
da respectiva Coordenadoria Regional 
de Educação e da Secretaria Estadual 

da Educação.

Câncer no Brasil
Brasil deve registrar cerca de 625 

mil novos casos de câncer por ano de 
2020 a 2022. A estimativa foi divulga-
da nesta terça-feira (04) pelo Instituto 
Nacional de Câncer (INCA). Somente 
entre a população infanto-juvenil são 
esperados 8.460 novos casos por ano 
no mesmo período.

A publicação ‘Estimativa de In-
cidência de Câncer no Brasil’ mostra 
que o câncer de pele não melanoma 
deve permanecer como o mais inci-
dente, com a expectativa de 177 mil 
novos casos por ano. Em seguida, está 
o câncer de mama com 66 mil casos; 
cólon e reto com 41 mil casos; traqueia, 
brônquio e pulmão com 30 mil casos e 
estômago com 21 mil casos.

HUMOR

A professora chega para o Joãozinho 
e diz:

 - Joãozinho qual é o tempo da frase: 
Eu procuro um homem fiel?

 E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!

****

Três irmãos competiam para ver 
quem agradava mais a mãe idosa com 
presentes.

O 1º - Comprou uma mansão para 
ela.  

O 2º - Um Mercedes. 
O 3º - Muito criativo, lembrou da 

Dificuldade da Mãe, quase cega, em ler 
a Bíblia.  Comprou um papagaio mar-
rom raro, treinado durante anos, por 18 
monges diferentes, capaz de recitar toda 
a Bíblia.  

A ave custou a fortuna de 20 milhões 
de dólares, mas o filho estava seguro de 
que o presente agradaria a sua Mãe 

Meses depois, a velhinha escreveu 
para cada um dos filhos: 

Para o primeiro: 
- “Jorge, a casa que você comprou é 

muito grande. Eu moro apenas em um 
quarto, mas tenho de limpar a casa toda.” 

Para o segundo: 
- “Tatiana, eu estou muito velha pra 

sair de casa, então nunca uso o Merce-
des.” 

E, por fim, para o terceiro: 
- “Martins , você é o único que teve 

bom senso pra saber do que a sua Mãe 
realmente gosta. Aquela galinha estava 
deliciosa! Muito obrigada!”

****
Fui almoçar ontem na casa de uma 

amiga 
Quando terminamos de almoçar, ela 

me disse:
Fiz o almoço, agora a louca é sua. 
Peguei a louça, coloquei tudo em um 

saco plástico e fui embora. 
Agora a mulher aqui na frente de 

casa com a polícia querendo a louça de 
volta...

Vai entender esse povo, dá e depois 
toma, estranho viu... kkkkk

****

Dizem que se tomar leite dá muita 
força. Tomei! Tentei empurrar uma pa-
rede e nada.

Chatea- do, bebi um litro de pin-
ga. Sabe o que aconteceu?? A parede 
se moveu sozinha.
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Parque Estadual do Turvo 
reajusta valor de ingressos

O Parque Estadual do Turvo anun-
ciou um reajuste no valor dos ingressos 
para acessar o parque. O reajuste acon-
teceu, segundo a direção do parque, em 
virtude de que houve mudanças no valor 
da Unidade de Padrão Fiscal do estado e 
por força de lei o ingresso precisa seguir 
esse reajuste.

O novo valor para acessar as depen-
dencias do parque é de R$ 17,75 por 
pessoa, o que dá, ao visitante, acesso ao 
parque, museu, trilhas e a visitar o Salto 
do Yucumã.

Uma das maiores belezes naturais 
do estado do Rio Grande do Sul, o Salto 
do Yucumã, atraia semanalmente cente-
nas de visitantes do Brasil e exterior. A 
estrutura para acolher os visitantes tem 
recebido algumas melhorias desde que 
o estado assinou um convênio com o 
município de Derrubadas, que agora é o 
responsável por parte da gestão turística 
do local.

Recanto de diversos animais silves-
tres, entre eles a onça pintada, a visita de 
turistas é controlada, para que o santuá-
rio não perca a sua principal finalidade 

que é a preservação ambiental.
Criado através do Decreto Estadual 

n° 2.312, de 11 de março de 1947, como 
Reserva Florestal, o Parque Estadual do 
Turvo foi uma das primeiras unidades de 
conservação instituídas no Rio Grande 
do Sul em 1954, através da Lei nº 2.440, 
de 02 de outubro de 1954, sendo a maior 
área protegida de proteção integral do 
Estado.

Com cerca de 17500 hectares, é o úl-
timo refúgio para animais como a onça-
-pintada, a anta e o gavião-real (harpia) 
no Rio Grande do Sul. Por tais atributos 
é considerado por muitos ambientalistas 
como a área mais importante para con-
servação da fauna gaúcha ameaçada de 
extinção.

O principal atrativo turístico do par-
que é o Salto do Yucumã, a maior que-
da d’água longitudinal do mundo, com 
1800 metros de extensão.

No contexto atual, o Parque Estadual 
do Turvo se destaca por ser a última por-
ção significativa da formação vegetal do 
Alto Uruguai no Estado do Rio Grande 
do Sul.

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil 
das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar 

e requerem habilitação, apresentando os 
documentos exigidos pelo Código Civil 
Brasileiro em seus números I, III e IV.

O cidadão TIAGO CORREIA RI-
BEIRO nascido em VISTA GAÚCHA/
RS aos 20 DE DEZEMBRO DE 1999.  
Filho de Eroni Ribeiro e de Ione Correia 
Ribeiro. E dona RAQUEL VARGAS 
MUNIS nascida em BARRACÃO/PR 
aos 05 de fevereiro de 1980. Filha de 
Samoel Vargas Munis e de Zenair de Fa-
tima Munis. Se alguém de impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 
28/02/2020.

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

Dado e passado nesta cidade de Te-
nente Portela – RS, aos  04 de fevereiro 
de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Ministério da Saúde autoriza o 
funcionamento do CIAC/SUS 

em Três Passos

Ministério da Saúde aprovou o fun-
cionamento do Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão (CIAC/SUS) 
em Três Passos, na estrutura física ini-
cialmente pactuada como Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA). O despacho 
nº 01, do Departamento de Economia da 
Saúde, foi publicado no Diário Oficial 
da União do dia 15 de janeiro.

O movimento para conseguir a flexi-
bilização das UPAs fechadas no Estado 
começou em 2017. Na época, a Federa-
ção das Associações dos Municípios do 
Rio Grande do Sul (FAMURS) consti-
tuiu um Grupo de Trabalho para tratar 
da demanda diretamente com o Governo 
Federal. A busca por alternativas para 
o funcionamento das estruturas físicas 
nasceu devido à insuficiência de recur-
sos financeiros para o custeio das UPAs.

A partir da publicação da Portaria nº 
3.583/2018, do Ministério da Saúde, em 
2018, a Prefeitura de Três Passos promo-
veu as adequações necessárias no proje-
to. Todas as alterações foram submetidas 

à apreciação do Conselho Municipal 
de Saúde, da Comissão Intergestora 
Regional e da Comissão Interges-
tora Bipartite do Estado. O projeto 
remodelado foi aprovado em todas 
as instâncias.

Em janeiro do ano passado, o Po-
der Executivo de Três Passos enca-
minhou a proposta de readequação 
para análise do Ministério da Saúde. 
No documento, era detalhada a es-
trutura e como funcionaria o CIAC/

SUS. Desde então, o município aguarda-
va a divulgação do resultado.

O prefeito José Carlos Amaral co-
memorou a publicação do despacho. – 
Quem ganha com essa vitória é a popula-
ção. A partir de agora, nasce um serviço 
qualificado de saúde com capacidade de 
atender ao usuário do Sistema Único de 
Saúde do município, de forma integral, 
resolutiva e contínua – destacou o chefe 
do Poder Executivo.

O modelo de funcionamento do 
CIAC/SUS de Três Passos será formado 
por uma Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), Núcleo de Apoio a Saúde da Fa-
mília (NASF), Farmácia Básica, Central 
de Imunizações e o programa ‘Conduz 
Vida’, que trata do transporte sanitário 
de pacientes.

Conforme a Administração Munici-
pal, a inauguração do CIAC/SUS está 
prevista para a primeira quinzena de 
março, após a organização das equipes 
de profissionais e montagem dos equipa-
mentos mobiliários.



ROTA DO YUCUMÃ, 07 de Fevereiro de 2020 5

Jonas Martins
www.jonasmartins.com

GERAL

Ela se apaixonou tão logo o conheceu. Foi aquilo 
que as pessoas dizem ser o tal de “amor a primeira vista.” Ele era um 
rapaz diferente dos demais. Era mais engraçado, era mais bonito, era até 
mais inteligente. Estava sempre rodeado de amigos e amigas. Ela era 
uma dessas amigas que ficavam em volta dele. Ele era o centro daquele 
pequeno universo de convivência.

Ela demorou muitos meses para dizer o que sentia. Teve várias opor-
tunidades, mas sempre lhe faltava coragem. Às vezes ela até imaginava 
que ele poderia sentir a mesma coisa, considerando a forma com que ele 
agia quando a via. A maneira como ele a tratava e as muitas vezes em 
que ele encontrava alguma forma de ficar perto dela ou apenas tocá-la. 
É verdade que ele era assim com quase todo mundo, mas por algum 
motivo ela sentia que com ela era diferente.

O grande dia veio em uma festa na casa de uma amiga. Estava todo 
mundo lá. Muita bebida e muita musica. Às vezes eles faziam isso. Era 
uma junção de gente diferente, pois, vinha os amigos dos amigos que 
também tinham amigos e no final desse conjunto de pessoas aparecia 
muita gente que ela nunca tinha visto na vida.

Foi depois de seis latas de cerveja, muita cerveja para quem era des-
crita como fraca para a bebida, com a língua meio enrolada, com os 
lábios amortecidos e com uma leve dificuldade para ficar em pé que ela 
se declarou para ele. Ela nem consegue lembrar exatamente o que disse, 
tal era o seu estado, mas lembra da resposta dele que não veio através de 
palavras e sim através de um caloroso beijo em seus lábios.

Ela dormiu naquela noite sentindo o gosto de morango dos lábios 
dele. Ela acordou pensando no amor da sua vida e apesar da dor de ca-
beça, e dos sintomas da ressaca, aquele dia estava especialmente bonito. 
Mandou uma mensagem para ele, dando apenas um bom dia, não queria 
parecer uma oferecida. Ele não respondeu. Durante o dia ela enviou 
outras mensagens despretensiosas, mas ele novamente não respondeu. 
Visualizou e não respondeu. Ela não entendeu.

Dias depois quando eles se encontraram ele agiu como agirá em to-
das as outras vezes. Era como se a noite do beijo nunca tivesse acon-
tecido. Ela não sabia se devia falar ou não. Achou melhor pedir para 
uma amiga sondar o terreno e a resposta foi devastadora. Ele se disse 
arrependido do beijo e que jamais sentiu alguma coisa por ela.

Os dias que se passaram foi de extremo sofrimento para aquele jo-
vem coração machucado. Ela até se distanciou dos amigos para não se 
encontrar com ele, mas a verdade é que quanto mais você corre de uma 
tentação, mais ela lhe persegue e nos dias que se seguiram ela se encon-
trou muito mais com ele do que em todo o restante da sua vida. Quando 
ia ao mercado fazer as compras para a mãe, quem ela encontrava? Ele. 
Na escola, mesmo sendo de turmas diferentes, quem aparecia em sua 
frente a toda a hora? Ele. Até na rua quando estava caminhando despre-
tensiosamente, ela o encontrava do nada.

O tempo passou. O tempo é o remédio para todas as dores de amor e 
no caso dela, em um coração jovem e galopante, propicio a viver muitos 
amores, apesar de toda a dor, ela o superou. Voltou a se encontrar com a 
turma. Ainda sentia alguma coisa quando o via, mas agora não era mais 
boba e nem ficava romanceando algo que nunca iria acontecer.

Conheceu outra pessoa. Um cara legal. Eles até engataram um ro-
mance, mas não durou muito. Eram diferentes e ele gostava mais de 
videogames do que de namoro. No entanto foi uma experiência que lhe 
amadureceu significativamente. Depois veio mais um, mas nem chegou 
a se tornar um romance e ainda teve um terceiro que não passou de um 
flerte. Mesmo sem nenhuma dessas historias tendo evoluído, foram su-
ficientes para ela se recuperar do coração partido.

Ela já nem pensava mais nele, quando numa noite quando estava 
com as amigas em um bar recebeu uma mensagem: “Preciso falar com 
você. Pode me encontrar?” Ele escreveu, ela leu e marcou data e horário.

Eles se encontraram. Ele ainda estava bonito. Talvez tivesse ainda 
mais bonito. O tempo estava fazendo muito bem para ele. Conversaram 
sobre banalidades por cerca de uma hora, até que do nada ele se declarou 
para ela. Disse que nunca a esqueceu. Pediu desculpas pela forma com 
que ele a tratou. Até uma lágrima ele viu correr de seus olhos e molhar 
seu rosto.

Naquele momento, enquanto ele falava, ela sentiu seu coração bater 
mais forte. Sentiu dentro de si uma ansiedade, uma agonia, algo que ela 
não podia entender. Em algum momento da vida, não há a tanto tempo 
assim, aquelas palavras eram tudo que ela queria ouvir. Um “eu ti amo” 
proferido pelos lábios com gosto de morango dele foi o que ela mais de-
sejou por longo tempo, mas agora, depois de tudo, a única coisa que ela 
queria era que ele parasse com aquela choradeira para que ela pudesse 
voltar para casa para assistir o último capítulo da novela que começaria 
dali a meia-hora.

Amor de novela

Deputado de Santo Augusto assume a 
presidência da Assembleia Legislativa

Na manhã desta segunda-
-feira (03), em Porto Alegre, foi 
realizada a cerimônia de posse 
da nova Mesa Diretora da As-
sembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul (AL-RS). Esse 
é o segundo ano da 55ª Legis-
latura.

Natural de Ijuí, mas criado 
em Santo Augusto, na Região 
Celeiro, Ernani Polo (PP) é 
quem comandará o parlamento 
gaúcho em 2020. O progressis-
ta está em seu terceiro mandato 
consecutivo como deputado es-
tadual.

Em seu discurso de posse, 
o novo presidente relembrou 
o trabalho no campo na épo-
ca da adolescência e destacou 
a necessidade de aprimorar o 
vínculo entre a Assembleia Le-
gislativa e a sociedade gaúcha. 
– Ao subir nesta tribuna, de um 
poder de Estado, quero lembrar, 
antes de tudo, da essência da 
nossa missão: a representação 
popular. Nós, deputados, somos 
quadros políticos singulares, 
mas estamos aqui em nome da 
sociedade gaúcha, que é plu-
ral, diversa e ampla. Acima de 
nossas individualidades, vem o 
interesse público – ressaltou Er-
nani Polo.

O progressista salientou que 
o tema central de sua gestão 
será ‘competitividade’. – Al-
guém pode até estranhar que a 
Assembleia Legislativa traga 
essa pauta como prioridade. 
Nosso objetivo é que o parla-
mento, sem desmerecer o bom 
debate democrático, esteja tam-
bém próximo da economia e de 
mudanças que gerem resultado 
no dia a dia da sociedade do Rio 
Grande do Sul – disse o novo 
presidente.

– É tempo de recuperar a 
boa política, o bom diálogo, a 
boa construção. Mas queremos 
debater para alcançar resulta-

dos, não para ficar sempre no 
mesmo lugar, em dilemas inter-
mináveis. Não agradaremos a 
todos, mas realizaremos muito 
se o interesse público estiver 
verdadeiramente acima dos in-
teresses pessoais. E nas lutas 
aqui no Estado, em Brasília, ou 
em missão, o governador Edu-
ardo Leite, pode nos chamar. 
Sempre que o Rio Grande do 
Sul precisar, a Assembleia Le-
gislativa não faltará – assegu-
rou Ernani Polo.

Natural de Ijuí, Ernani Polo 
foi criado no município de San-
to Augusto, na Região Celeiro. 
Filho de Alvorindo e Iracer, 
aprendeu com o pai as lidas do 
campo na pequena proprieda-
de rural da família ao lado dos 
irmãos Ângela, Andréia e Flá-
vio. Posteriormente, tornou-se 
técnico em contabilidade e se 
formou em Direito pela Ulbra. 
Casado com Alessandra Polo, é 
pai de Maria Eduarda e Eduar-
do.

O interesse pela política sur-
giu em casa. O pai foi prefeito 
de Santo Augusto duas vezes e 
a mãe, vice-prefeita da cidade. 
Em 2000, Ernani Polo foi eleito 
vereador na Câmara Municipal. 
Proporcionalmente, foi o mais 
votado do Estado. No ano se-
guinte, tornou-se presidente da 
Câmara Municipal e chegou a 
assumir interinamente como 
prefeito. Em 2002, foi vice-
-presidente da União dos Ve-
readores do Rio Grande do Sul 
(UVERGS).

Em 2010, disputou pela pri-
meira vez uma cadeira na As-
sembleia Legislativa pelo PP, 
fazendo 38.767 votos. Ficou 
na suplência, mas assumiu a 
cadeira em dezembro do ano 
seguinte. Durante o primeiro 
mandato, presidiu a Comissão 
de Agricultura, Pecuária e Coo-
perativismo, em que comandou 
o projeto ‘Radiografia da Agro-

pecuária Gaúcha’. Ainda coor-
denou as Frentes Parlamentares 
em Defesa dos Consumidores 
de Energia Elétrica e Telefo-
nia, e também das Pessoas com 
Deficiência, além de ter criado 
e presidido a CPI da Telefonia. 
No ano seguinte, foi escolhido 
como secretário geral do parti-
do no Estado.

Em 2014, foi reeleito com 
57.427 votos, sendo o 10º de-
putado mais votado do Estado. 
Nesse mandato, foi presidente 
da Comissão de Ética e integrou 
as Comissões de Agricultura, 
Pecuária e Cooperativismo; de 
Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia; de Par-
ticipação Legislativa Popular e 
também foi membro da Comis-
são sobre Dívidas dos Estados 
com a União e presidente da 
Comissão Especial sobre Tele-
fonia, da União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Es-
taduais (UNALE).

Em 2015, assumiu a Secre-
taria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação no gover-
no de José Ivo Sartori (MDB), 
em que desenvolveu diversas 
ações em favor do setor primá-
rio gaúcho, beneficiando toda 
a população gaúcha, como o 
Agro+RS, o Conservar para 
Produzir Melhor, o Pró-Oliva, 
o Pró-Pecã, o marco legal das 
florestas plantadas, a Lei do 
Leite, o licenciamento de silos 
e armazéns, a simplificação das 
normas de irrigação e o pra-
zo do exame do mormo, entre 
outras. Em 2017, foi escolhido 
presidente do Conselho Nacio-
nal dos Secretários de Estado 
da Agricultura (CONSEAGRI).

Reassumiu a cadeira de de-
putado estadual na Assembleia 
Legislativa em 2018, ano em 
que garantiu o terceiro mandato 
com 67.248 votos, sendo o 8º 
deputado mais votado do Rio 
Grande do Sul.

Vinicius Reis

Em seu discurso, Polo destacou a necessidade de aprimorar o vínculo entre a AL e a sociedade
Clic Portela
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Cinco moradores da Região 
Celeiro ganham no primeiro 

sorteio da NFG em 2020
Nesta quinta-

-feira (30), em 
Porto Alegre, foi 
realizado o pri-
meiro sorteio do 
programa Nota 
Fiscal Gaúcha 
(NFG) de 2020. 
O ganhador do 
prêmio principal, 
de R$ 50 mil, é 
morador da Re-
gião do Médio Alto Uruguai.

Também foram sorteados 
mais cem prêmios de R$ 1 mil e 
outros 500 contribuintes ganha-
ram R$ 500,00. A extração de 
janeiro da NFG registrou 15,5 
milhões de bilhetes na disputa. 
Ao todo, serão distribuídos R$ 
225 mil em dinheiro aos ganha-
dores.

Cinco moradores da Região 
Celeiro aparecem na lista dos 
sorteados: Valtazar Macedo Pe-
reira (Barra do Guarita); Mário 
Dennes Chaves (Santo Augus-
to); Luiz Antônio Lazzaretti 
(Tenente Portela); Jusselaine 

Gruber (Três Passos) e Ângela 
Severo (Vista Gaúcha);

Os cidadãos sorteados se-
rão avisados através do e-mail, 
SMS, telefonema ou por meio 
do seu cadastro no site da Nota 
Fiscal Gaúcha. Para resgatar os 
valores, os ganhadores têm até 
90 dias, a contar da divulgação 
dos resultados.

Além do sorteio mensal, que 
ocorre sempre no final do mês, 
há agora uma nova modalida-
de na qual o cidadão concorre 
a prêmios em dinheiro na hora 
da compra. O ‘Receita da Sor-
te’, lançado em dezembro do 

ano passado, distribui dez 
prêmios de R$ 500,00 
diariamente. É um prêmio 
instantâneo que possibili-
ta que o consumidor faça 
a leitura do QR-Code da 
NFC-e (Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica) e 
seja premiado no momen-
to da compra.

A participação ocorre 
por meio do aplicativo da 

NFG, disponível gratuitamente 
no Google Play e na App Store. 
O cidadão, com seu tablet ou 
smartphone, abre o aplicativo, 
seleciona o ícone ‘Receita da 
Sorte’, aponta a câmera do dis-
positivo móvel para o QR-Code 
e aguarda o resultado. Caso seja 
contemplado, a informação é 
imediata.

A participação, contudo, de-
pende de a NFC-e conter o CPF 
da pessoa logada no aplicativo 
e de a nota ser válida, ou seja, 
ter sido emitida e autorizada 
eletronicamente pela Secretaria 
Estadual da Fazenda (SEFAZ).

Chegou o grande dia! 
Agora DOUTORA.  

Parabéns EDUARDA Demari Avrella 
Muitos anos de estudo, conquistas, alegrias, triste-
zas, ausência da família e namorado, aprendiza-
do... Mas finalmente chegou o tão esperado dia. 

30/01/2020 você Eduarda, obteve sua aprovação no 
Doutorado de fitotecnia, com votos de louvor, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Parabéns EDUARDA. Que está seja apenas mais 

uma das tuas conquistas. 
Seu esforço  e dedicação nos estudos, fez com que 

nós, seus pais, seu irmão e seu namorado 
superasse a ausência de você . 
Parabéns Doutora Eduarda. 

Te amamos muito
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ESPECIAL

Extravio de Bloco
João Pedro Gheller, residente em Tenente Portela  comunica 

que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (P 163  246071 a  P 163  246080) com inscrição 
estadual sob o nº 143 1096447 série P 163  246071.

Sicredi e Fipe divulgam  pesquisa inédita 
sobre impacto do cooperativismo de 

crédito na economia do Brasil

O Sicredi, em parceria com 
a Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe), anun-
cia uma pesquisa inédita sobre 
os “Benefícios Econômicos do 
Cooperativismo de Crédito na 
Economia Brasileira”. O es-
tudo, que avaliou dados eco-
nômicos de todas as cidades 
brasileiras com e sem coope-
rativas de crédito entre 1994 e 
2017 e cruzou informações do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia (IBGE), chegou à conclusão 
que o cooperativismo incre-
menta o Produto Interno Bruto 
(PIB)  per capita dos municí-
pios em 5,6%, cria 6,2% mais 
vagas de trabalho formal e au-
menta o número de estabeleci-
mentos comerciais em 15,7%, 
estimulando, portanto, o em-
preendedorismo local.

A pesquisa encomendada à 
Fipe pelo Sicredi, instituição 
pioneira do cooperativismo 
de crédito no Brasil, utilizou a 
metodologia de Diferenças-em-
-Diferenças, principal método 
científico para avaliações de 
impacto de políticas públicas 
no mundo. Os resultados esti-
mados pelo Sicredi a partir do 
estudo, consideraram o bom 
desempenho econômico de 1,4 
mil municípios que passaram a 
contar com uma ou mais coo-
perativas durante o período de 
pesquisa. Os cálculos do Sicre-
di, com base no estudo da Fipe, 
mostram um impacto agregado 
nestas cidades de mais de R$ 48 
bilhões em um ano. Ainda, as 
cooperativas de crédito foram 
responsáveis pela criação de 79 
mil novas empresas e pela gera-

ção de 278 mil empregos.
Manfred Alfonso Dasenbro-

ck, presidente da SicrediPar e 
coordenador do Conselho Es-
pecializado de Crédito (CECO) 
da OCB afirma que com base na 
pesquisa da Fipe, um dos prin-
cipais fatores que permitem que 
a cooperativa de crédito alavan-
que o desenvolvimento econô-
mico local é a possibilidade de 
oferecer crédito com taxas de 
juros mais baixas, adequadas à 
realidade dos seus associados. 
Conforme dados do Banco Cen-
tral do Brasil, a taxa de juros 
cobradas pelas cooperativas de 
crédito são sensivelmente me-
nores. Por exemplo, em 2019 a 
diferença de taxa de juros para 
microempresas foi de 20 pontos 
percentuais se comparada aos 
bancos tradicionais.   

Mesmo oferecendo crédito a 
públicos menos assistidos pelo 
sistema financeiro tradicional, 
como micro e pequenas empre-
sas, segundo o Banco Central, o 
índice de ativos problemáticos 
de uma cooperativa de crédito, 
que considera, por exemplo, a 
inadimplência, ainda é menor 
que o índice dos bancos tradi-
cionais. No Relatório de Esta-
bilidade Financeira de 2019, 
o Banco Central apontou uma 
diferença expressiva nos ativos 
problemáticos, que chegaram a 
5,9% nas cooperativas de crédi-
to do Brasil, enquanto as insti-
tuições financeiras tradicionais 
tiveram 7,4%.

Para Dasenbrock, a partici-
pação dos associados nas deci-
sões de uma cooperativa de cré-
dito é o grande diferencial do 

modelo de negócio. “O associa-
do é, de fato, o dono do negócio 
e, por isso, precisa estar presen-
te nas discussões a respeito dos 
rumos da sua cooperativa. No 
Sicredi, o relacionamento mais 
próximo com os associados 
contribui para sermos muito 
mais eficientes em reconhecer 
a capacidade de pagamento no 
uso do crédito, por exemplo, e 
com isso consigamos apoiar o 
desenvolvimento das pessoas e 
comunidades”, explica.

A pesquisa da Fipe também 
calculou o Multiplicador do 
Crédito Cooperativo, um coefi-
ciente que indica o impacto do 
crédito concedido pelas coope-
rativas no Produto Interno Bru-
to (PIB) brasileiro – cada R$ 
1,00 concedido em crédito gera 
R$ 2,45 no PIB da economia e 
a cada R$ 35,8 mil concedidos 
pelas cooperativas, uma nova 
vaga de emprego é criada no 
país.

De acordo com a Fipe, a in-
clusão financeira de famílias, 
pequenos produtores e empre-
sas forma um ciclo virtuoso que 
fomenta o empreendedorismo 
local, reduz desigualdades eco-
nômicas e aumenta a competi-
tividade e a eficiência no siste-
ma financeiro nacional. A Fipe 
concluiu ainda que os princí-
pios e a disseminação das coo-
perativas de crédito se mostram 
convergentes com objetivos 
maiores no campo das políticas 
públicas, tendo em vista o seu 
potencial impacto na redução 
das desigualdades econômicas 
e inter-regionais, bem como no 
aumento da concorrência e da 
eficiência no âmbito do Sistema 
Financeiro Nacional.

O cooperativismo de crédito 
é um modelo de negócio pre-
sente em 118 países, segundo 
relatório do Conselho Mundial 
de Cooperativas de Crédito 
(Woccu 2018), reunindo mais 
de 274 milhões de associados e 
ultrapassando a marca dos US$ 
2,19 trilhões em ativos. No 
Brasil, de acordo com o Banco 
Central, o cooperativismo de 
crédito está presente em quase 
metade (47%) das cidades e re-
presenta 2,7% dos ativos totais 
do Sistema Financeiro Nacio-
nal (SFN). Já são mais de 9,9 
milhões de associados a 925 co-
operativas de crédito com uma 
carteira de R$ 123 bilhões em 
depósitos e R$ 137 bilhões em 
crédito.

Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da SicrediPar

Divulgação

Para adquirir um bom desempenho físico necessitamos de 
tempo e dedicação ao treinamento. Um bom trabalho físico deve 
incluir adaptação neural com objetivo de aprimorar os movi-
mentos e preparar o aluno para novos desafios.

O controle do movimento é um dos princípios fundamentais 
do treinamento, que depende inicialmente do princípio da con-
centração. Ambos os princípios devem ser trabalhados constan-
temente para que toda a musculatura participe dos movimentos, 
sem que haja negligência de nenhum segmento corporal.

Os aspectos primordiais da evolução no treinamento físico 
podem ser resumidos em mover-se com economia de esforço e 
total controle dos movimentos.

A qualidade do movimento é enfatizada em vez de incentivar 
a repetição sem sentido. Aumentar o número de repetições para 
alcançar maior desempenho, sem as devidas correções, pode le-
var a somatizações de erros.

Treinamento funcional é puxar, empurrar, estabilizar, levan-
tar, arremessar, correr ou saltar para fazer de seu corpo uma fer-
ramenta que produza movimentos mais eficientes, melhorando 
a performance e prevenindo lesões, em um processo de aprendi-
zado, desafio e evolução constantes. O que determina a dinâmica 
de tudo que é feito são os objetivos, as necessidades reais e o 
potencial de movimento de cada atleta ou aluno.

O treinamento com controle motor deve melhorar o equilí-
brio muscular e a estabilidade articular através de exercícios que 
façam com que o corpo se movimente em todas as direções, isso 
já é feito sem percebermos no dia a dia o que o difere das má-
quinas de musculação onde os movimentos são realizados em 
uma só direção.

Programas de treinamento deveriam trabalhar de uma manei-
ra interligada, as capacidade físicas do aluno/atleta, tais como 
força, resistência, equilíbrio, coordenação, velocidade, flexibili-
dade e agilidade, além de melhorar a percepção corporal.

Se pensarmos na maioria dos esportes, vamos perceber que 
são disputados em pé, sobre os pés, com flexões, extensões e ro-
tações em várias direções. E é raro encontrar um esporte que não 
envolva postura, equilíbrio, estabilidade e mobilidade além das 
valências já trabalhadas como velocidade, força, potência, agili-
dade, etc. E o controle motor no treinamento funcional engloba 
tudo isso por trabalhar o conjunto de movimentos que o corpo 
pode executar em diversas direções ao mesmo tempo.

Melhorar controle motor necessita estímulos que exercitem 
todos os músculos de forma integrada.

Treinamento Físico e 
Controle Motor
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MP de Coronel Bicaco estimula as 
denúncias de violência doméstica

Na manhã desta terça-feira 
(04), aconteceu uma coleti-
va a imprensa convocada pelo 
Ministério Público (MP) de 
Coronel Bicaco. Na ocasião, a 
promotora de Justiça, Fernanda 
Ramires, o delegado da Polícia 
Civil, Vilmar Alaídes Schaefer, 
e o comandan-
te da Brigada 
Militar de Re-
dentora e Co-
ronel Bicaco, 
tenente Cláu-
dio Luiz Ribei-
ro dos Santos, 
e x p l a n a r a m 
sobre tópicos 
relacionados à 
Lei Maria da 
Penha.

Para a pro-
motora de Jus-
tiça, os casos 
de violência 
contra a mu-
lher não é ex-
clusividade do 
Brasil. – No 
entanto, em 
países mais de-
senvolvidos, o 
sistema é mais 
a p a r e l h a d o 
para reprimir 
este tipo de 
crime – ressal-
tou Fernanda 
Ramires. Ain-
da na coletiva 
a imprensa, a 
representante 
do MP respon-
deu questionamentos sobre a 
Lei Maria da Penha, como os 
tipos de violência passíveis de 
punição, vínculo entre agressor 
e vítima, registro da ocorrência 
na Delegacia de Polícia e san-

ções para quem descumprir as 
medidas protetivas de urgência.

A promotora de Justiça falou 
sobre uma situação corriqueira 
que acontece em centenas de 
municípios brasileiros, que é a 
vítima de violência doméstica 
tentar retirar a denúncia horas 

depois do registro. – Se o fato 
que a mulher denunciou é tam-
bém crime, são instaurados dois 
processos: um para aplicação 
de medidas protetivas e outro 
na esfera criminal – explicou 

Fernanda Ramires. Ela afir-
mou que em relação à adoção 
de medidas protetivas, a vítima 
pode desistir a qualquer tempo, 
diferentemente do processo cri-
minal contra o agressor, que so-
mente será retirado após análise 
da natureza do crime praticado.

– Então, quando a mu-
lher denuncia que sofreu 
violência física, não há 
mais maneiras de impedir 
que o processo criminal 
tramite na Justiça, embo-
ra seja possível renunciar 
as medidas protetivas de 
urgência impostas por um 
magistrado – acrescentou 
a representante do MP.

Em sua manifestação, 
a promotora de Justiça 
ainda chamou a aten-
ção para outra situação 
que é bastante recorren-
te. – Uma das primeiras 
determinações dentro da 
solicitação de medidas 
protetivas é o afastamen-
to entre agressor e vítima. 
Porém, constam em di-
versos autos que a mulher 
se aproximou do homem. 
Diante disto, alguns ma-
gistrados já têm incluído 
em seus despachos que a 
ordem de afastamento se 
aplica aos dois – revelou 
Fernanda Ramires. Desde 
2018, descumprir medida 
protetiva de urgência é 
crime e pode resultar na 
prisão preventiva do in-
frator.

A promotora de Justiça ex-
planou também sobre o mau 
uso da Lei Maria da Penha. De 
acordo com ela, várias mulhe-
res não sofrem nenhuma espé-
cie de agressão, mas querem 

terminar o relacionamento afe-
tivo, fazer o companheiro sair 
de casa, e acabam registrando 
uma falsa denúncia de violên-
cia doméstica.

– Nesta situação é recomen-
dável o ajuizamento de uma 
ação de divórcio com pedido de 
separação de corpos. A mulher 
não deve se valer da medida 
protetiva de urgência para reti-
rar o homem de casa se ele não 
praticou violência doméstica. 
Este é um exemplo de mau uso 
da Lei Maria da Penha, porque 
movimenta toda a máquina es-
tatal perante um caso inverídico 
– disse a representante do MP.

Para as mulheres que su-
portam algum tipo de agressão 
prevista na Lei Maria da Penha, 
Fernanda Ramires orienta que 
procurem a Delegacia de Polí-
cia e denunciem. – Nenhum ho-
mem tem o direito de ameaçar 
ou agredi-la. Não fique subju-
gada a essa violência e sofri-
mento. Saibam que existe um 
Estado estruturado para aco-
lher, acompanhar e fazer cessar 
este tipo de situação – finalizou 
a promotora de Justiça.

Atendimento na 
Polícia Civil:
O delegado Vilmar Alaídes 

Schaefer destacou que a Polícia 
Civil emprega atenção especial 
nos atendimentos de casos li-
gados à Lei Maria da Penha. – 
Desde a chefia da Polícia Civil 
no Estado até os agentes, o in-
tuito é contribuir para a repres-
são deste tipo de crime – pon-
derou a autoridade policial.

Conforme o delegado, as in-
frações da Lei Maria da Penha 
são tratadas como prioridade 
máxima, pois a situação requer 
intervenções legais imediatas. 
– Sabemos que, muitas vezes, 
é difícil para a vítima procurar 
os órgãos de segurança públi-
ca e apresentar a denúncia. Por 
isto, quando chega até nós um 
caso de violência doméstica, 
tratamos como prioridade – fri-
sou Vilmar Alaídes Schaefer. 
Ele ainda elogiou a coragem 
das mulheres que são violenta-
das e denunciam o agressor. – 
Está ocorrendo uma mudança 
na nossa cultura e isso precisa 
continuar. Lamentavelmente, 
os índices de violência contra 
as mulheres são altos em todo 

o país – complementa o delega-
do.

Vilmar Alaídes Schaefer rei-
terou que as unidades abrangi-
das pela 22ª Delegacia de Polí-
cia Regional do Interior (DPRI) 
estão preparadas para receber 
as denúncias relativas à Lei 
Maria da Penha, inclusive nos 
finais de semana, através dos 
plantões ininterruptos. – Outra 
prioridade é averiguar os fatos 
o mais breve possível e enviar 
imediatamente a denúncia aos 
órgãos judiciais – acrescentou o 
delegado.

Casos em 
Coronel Bicaco 
e Redentora:
O tenente Cláudio Luiz Ri-

beiro dos Santos enfatizou que 
no ano passado, em Coronel 
Bicaco, houve cinco ocorrên-
cias pertinentes à Lei Maria da 
Penha, sendo três com violên-
cia física. Em dois casos foram 
requisitadas medidas protetivas 
de urgência. Um agressor aca-
bou preso em flagrante e enca-
minhado ao sistema prisional.

Já em Redentora, em 2019, o 
número de registros de violên-
cia doméstica chegou a nove. 
Em quatro situações, as mulhe-
res sofreram agressões físicas. 
Ao todo foram impostas quatro 
medidas protetivas de urgên-
cia. Também se contabilizou 
dois casos de cárcere privado, 
sendo um na Terra Indígena do 
Guarita. Dois acusados foram 
presos em flagrante e conduzi-
dos ao sistema prisional. A Bri-
gada Militar ainda apreendeu 
uma espingarda de pressão e 
uma faca, ambas utilizadas para 
ameaçar as vítimas.

Segundo o tenente da Briga-
da Militar, a maioria das ocor-
rências de violência doméstica 
registradas nos dois municípios, 
no ano passado, foi motivada 
por ciúmes ou embriaguez.

– Nossa corporação tem 
papel fundamental nos casos 
envolvendo a Lei Maria da Pe-
nha, pois, em inúmeras oportu-
nidades, é o policial militar que 
presta o primeiro atendimento à 
vítima de violência doméstica e 
depois a conduz ao médico ou 
até a Delegacia de Polícia para 
fazer a denúncia – frisou Cláu-
dio Luiz Ribeiro dos Santos.

Tenente Cláudio Luiz Ribeiro dos Santos, promotoraFernanda Ramires e o delegado Vilmar Schaefer

Diones Roberto Becker
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Ministério da Saúde destina 
recursos financeiros para nove 

hospitais da Região Celeiro

Nove hospitais que funcio-
nam na Região Celeiro recebe-
rão recursos financeiros prove-
nientes da portaria nº 3.339 do 
Ministério da Saúde, editada 
em dezembro de 2019. O even-
to de assinatura dos termos adi-
tivos com as instituições filan-
trópicas e sem fins lucrativos, 
contratualizadas diretamente 
com a Secretaria Estadual da 
Saúde (SES), foi realizado na 
tarde desta terça-feira (04), em 
Porto Alegre.

– Saúde é a principal deman-
da da população e, portanto, 
uma das prioridades da nossa 
gestão. Em respeito ao trabalho 
de cada um da área, e à saúde, 
determinamos o pagamento em 
dia do repasse mensal para que 
os programas, os leitos e o fun-
cionamento dos hospitais não 
fossem prejudicados. Agrade-
ço a todos que compartilham 
conosco a tarefa de fazer saúde 
pública. Sabemos que vidas não 
são números, e basta que uma 
se perca para que outras tantas 
sofram – ponderou o governa-
dor Eduardo Leite no ato de as-
sinatura dos termos aditivos.

De acordo com a relação 
disponibilizada pelo Ministé-
rio da Saúde, o Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela, 
com R$ 234.660,00, e o Hos-
pital de Caridade de Três Pas-
sos, com R$ 141.569,00, estão 
em primeiro e segundo lugares, 
respectivamente, no ranking da 
Região Celeiro no que se refere 
ao volume de recursos financei-
ros angariados através da porta-
ria nº 3.339.

Somando os municípios em 
gestão plena, nos quais os re-
cursos não passam pelo Estado 
e são encaminhados diretamen-
te às prefeituras, a portaria nº 
3.339 prevê o total de R$ 24,7 
milhões em parcela única, dis-
tribuídos entre 238 hospitais do 
Rio Grande do Sul.

Relação dos contemplados na Região Celeiro:

- 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;

A portaria determina que recursos do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no valor de R$ 
200 milhões -  sejam disponibilizados aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos municípios, em parcela única. A verba será destinada 
a hospitais privados sem fins lucrativos que prestam serviços ao 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Presidente do HSA, Mirna Braucks e o governador Eduardo Leite no ato de 
assinatura dos termos aditivos

Itam
ar Aguiar/Palácio Piratini

Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela receberá R$ 234.660,00

“Grandes dançarinos não são grandes por causa de suas técni-
cas; eles são grandes por causa de suas paixões!”

    “Já ouviram falar em tradição invertida?
    Comigo foi assim. Meu amor pelo tradicionalismo não veio 

de berço, mas tenho um imenso orgulho em dizer que meus pais 
começaram vestir bombacha por minha causa.

    Desde criança me via deslumbrada pelos trajes, pela música 
e pela dança do nosso Rio Grande, mas foi somente depois de 
adulta e dona de minhas escolhas que tive os primeiros contatos 
com a tradição gaúcha, e estes foram na dança. Foram duas tenta-
tivas frustradas de formar uma Invernada Artística, uma no CTG 
Sentinela da Fronteira e outra com um grupo independente, que, 
infelizmente na época, não recebemos o apoio necessário.

    Foi somente em 2010, com a fundação do CTG Guardiões 
da Fronteira, que conseguimos formar um grupo. Uso o termo 
no plural, pois nunca estive sozinha nesse sonho, várias pessoas 
estão nessa luta desde o início, e uma delas é a minha amiga, que 
esta causa me trouxe, Ana Sara Niederle. E hoje podemos dizer 
que temos mais de 70 pessoas em nossos grupos Pré-Mirim, Mi-
rim e Adulto.

    Minha trajetó-
ria no tradicionalismo 
está praticamente toda 
ligada ao CTG Guar-
diões da Fronteira, 
Entidade esta que não 
tem um teto, mas tem 
um patrimônio huma-
no cheio de vontade e 
amor pela causa, e foi 
com eles que aprendi 
muito do que eu sei 
sobre “ser gaúcha”.

     As centenas de quilômetros de Cavalgada e os eventos re-
alizados, dentre eles o nosso Acampamento Farroupilha, evento 
que começou com um grupo de pessoas que queriam apenas se 
reunir para comemorar a melhor semana do ano e hoje é o maior 
da região. Tenho imensa satisfação em ter feito parte da organi-
zação deste evento e de ser uma das responsáveis por trazer pra 
dentro dele o Grito Farroupilha, Festival da Canção que acontece 
nos anos em que o CTG Guardiões da Fronteira é responsável 
pela organização do Acampamento, pra mim uma das maiores 
riquezas culturais do nosso evento.

    Não posso deixar de falar da Geração e Distribuição da 
Chama Crioula, que aconteceu em Tenente Portela em agosto de 
2019, com certeza um evento pra ficar na memória e na história 
no nosso município, e que trouxe muita visibilidade para a nossa 
cidade e região.

    Ao sentar para escrever este texto, me dei conta de que 
metade de minha rotina semanal está ligada de alguma forma à 
cultura gaúcha, e posso afirmar que não sei mais viver diferente 
disso. Divido minha semana de trabalho na Cresol durante o dia 
e, na maioria das noites e finais de semana me dedico à dança, 
grupos de invernadas artística e aulas de danças gaúchas de sa-
lão. E minha maior gratificação é proporcionar aquelas crianças 
e adultos o aprender algo novo, algo que as deixa mais felizes, 
porque sem dúvidas, a vida é melhor quando se dança.

    A vida é uma arte, a dança é uma arte, sou apaixonada pelo 
que faço, não me importando com as dores e o cansaço, tenho 
uma força que me move, uma força inesgotável chamada “Amor 
pela Tradição”.

   Este relato é apenas um pouco de minha trajetória de vida. 
Sou Francine Canzi, filha de Gilmar Luiz Canzi e Marisa Canzi, 
nasci em Tenente Portela em 20 de março de 1989. Sou mulher, 
sou gaúcha, sou Tradicionalista.

      Até a próxima.

As Filhas da Terra 
Contam Seu Pago!
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Vereador mais votado de Tenente Portela é 
condenado a quase 15 anos de prisão

A justiça de Tenente Portela conde-
nou o vereador e ex-cacique Valdonês 
Joaquim a 14 anos, 8 meses e 23 dias 
pela participação nos assaltos que ocor-
reram em 6 de fevereiro de 2017, nas 
agências de Banrisul e Sicredi de Mira-
guaí. O também ex-cacique, Valdir Joa-
quim, pai de Valdonês, foi condenado a 
13 anos e 23 dias,  pelos mesmos crimes. 
Ambos foram considerados culpados pe-
los crimes de associação criminosa, seis 
roubos qualificados e manutenção de 
reféns, bem como por dano qualificado 
pela utilização de substância inflamável 
e contra o patrimônio público. Ainda, foi 
imputado a Valdonês o crime de coação 
no curso do processo, pelo uso de vio-
lência contra testemunha.

O advogado da dupla, Pablo Bulgos, 
não quis comentar detalhes da sentença 
uma vez que a mesma ainda não foi pu-
blicada oficialmente, mas afirmou que 
a defesa já trabalha para recorrer. No 
processo, ele alegou que os dois cain-
gangues têm “zero parti-
cipação” nos assaltos, 
até por terem nome a 
zelar, como líderes in-
dígenas. O advogado 
disse também que a 
principal testemunha 
contra os caciques é 
uma indígena 
com pro-
b l emas 
de re-
l a -

cionamento 
na Guarita 
e em outras 
reservas. A 
defesa dos 
c a c i q u e s 
considera 
que houve 
e x a g e r o 
do Ministério 
Público na denúncia.

Já o promotor de justiça de Tenente 
Portela Miguel Germano Podanasche 
disse que a condenação é uma resposta 
para a sociedade em virtude da gravida-
de dos fatos pelos quais eles eram jul-
gados e também afirmou que pretende 
recorrer da sentença por acreditar que há 
margem para uma pena maior.

Tanto a defesa de Valdonês Joaquim, 
quanto o Ministério Público reconhecem 
que ele terá o direito à progressão de re-
gime, passando para o semiaberto até o 
mês de abril deste ano.

Uma testemunha que teria sido co-
agida por Valdonês Joaquim, e que se 
encontra sobre a proteção judicial, agora 

terá, segundo o promotor que decidir se 
segue sob a tutela do estado ou não. Ele 
explica que com a sentença a decisão de 
seguir ou não no programa de proteção a 
testemunha é uma escolha única e exclu-
siva da testemunha.

Valdonês Joaquim (ao lado) foi o ve-
reador mais votado nas eleições de 2016 
em Tenente Portela, com a obtenção de 

Em abril de 2017, o MP ofereceu 
denúncia contra 13 pessoas por 

terem praticado os assaltos. 
A denúncia narra que eles, 

inicialmente, renderam, 
dentro do posto policial, 
o policial militar Marcos 
Valdemar Skalee, e rou-

baram armas de fogo, 
coletes balísticos e a 

própria viatura da Briga-
da Militar. O policial foi 
amarrado sobre o capô de 
um dos veículos, adaptado 
com furos na parte superior 

para prender as cordas. Esse 
veículo, com o PM sobre o 

capô, foi utilizado para o assal-
to. Chegando às agências, houve 

divisão do grupo: parte invadiu o 
Banrisul, outra parte o Sicredi, além de 
outros assaltantes, que ficaram na parte 
externa dos locais.

No interior das agências, encapuza-
dos, os bandidos renderam clientes e 
funcionários e ordenaram que os geren-
tes abrissem os cofres. Após pegarem 
todo o dinheiro, eles conduziram os re-
féns à frente dos bancos e isolaram os 
locais com um “cordão humano”. Fugi-
ram em seguida, levando consigo alguns 
reféns, que foram posteriormente libera-
dos. A viatura foi incendiada na saída da 
cidade.

Na fuga, os assaltantes foram para 
dentro da Reserva do Guarita, onde es-
conderam as armas e parte do dinheiro 

roubado, para depois irem em direção 
à Carazinho. Valdonês e Valdir são as 
principais lideranças da Reserva In-

dígena do Guarita atualmente. Como 
caciques, passaram a controlar a área, 
que atualmente 
conta com 23 
mil hectares e 
uma população 
de 6 mil habi-
tantes.

Sobre os de-
mais acusados 
pelo crime, o 
promotor Po-
danasche disse 
que ele também 
se encontra em 
via de ser sen-
tenciado e pelo 
fato de haver 
muitos réus no 
caso, torna a 
demora para a 
setença aceitável.

Dois personagens elementares do 

crime ainda não foram presos. Misael da 
Silva e Camila Lorenzon Gonzatto ainda 
seguem foragidos. Eles são apontados 
como os articuladores do crime.

Misael que é primo de Valdonês Joa-
quim teria planejado o crime e recrutado 
alguns dos participantes.

Desde a época do crime os dois são 
considerados foragidos pela justiça. In-
formações obtidas pela nossa reporta-
gem, dão conta que o casal teria inicial-
mente fugido para o exterior, mas que 
teriam retornado ao Brasil mais tarde e 
que teria inclusive tido uma filha, que 
não foi registrada para não entregar a lo-
calização dos procurados.

O paredeiro deles atualmente é des-
conhecido, apesar deles, segundo a mes-
ma fonte, manterem contato com um 
advogado que teria sido contratado para 
representá-los diante das acusações.

Outro fator importante de ser relata-
do, em relação a esses assaltos, é o fato 
de que entre os participantes, haviam in-
dígenas e não indígenas, sendo que um 
desses não indígenas é um conhecido 

da polícia por 
diversas par-
ticipações em 
crimes e teria 
ligação com 
uma facção 
criminosa da 
capital paulis-
ta famosa no 
Brasil inteiro.

As infor-
mações ainda 
dão conta de 
que apenas 
uma pequena 
quantia do di-
nheiro roubado 
foi recuperado 
nas ações da 
polícia, o res-

tante nunca mais foi localizado.

Assaltantes queimaram uma vituada da Brigada Militar ao deixar a cidade em fuga

O casal, Misael e Camila, ainda estão for-
agidos  e são procurados pelas autoridades

Clientes foram usados como escudo humano na ação
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

A Administração Munici-
pal de Redentora, Secretarias 
Municipais do Índio e de As-
sistência Social, Gabinete da 
Primeira Dama e Senar - RS re-
alizaram o curso de “Tingimen-
to e Pintura em Tecido“ no Se-
tor Estiva, na Terra Indígena do 
Guarita, de 27 a 31 de janeiro.

A Administração providen-
ciou todo o material do curso 
e lanches e o Senar disponibili-
zou a professora para ministrar 
o curso. Participaram 14 mu-
lheres indígenas.

O cacique Carlinhos Alfaia-
te, o vereador Lairton Melo, e a 
primeira dama e secretária Mu-
nicipal de Assistência Social, 
Eliane Amaral Costa participa-
ram da abertura do curso. Elia-

Administração Municipal  de 
Redentora realiza Curso de  Tingimento 

e Pintura em Tecido na Estiva

ne acompanhou os trabalhos.
No encerramento do curso 

observou-se os lindos trabalhos 
que foram elogiados pelos pre-
sentes. Além da primeira dama 
Eliane, também estiveram pre-

sentes ao encerramento das 
atividades o vereador Lairton 
Melo e sua esposa, professora 
Josiane. Firmou-se o compro-
misso de em breve fazer outro 
curso.

Curso foi ministrado para mulheres indígenas em Redentora
D

ivulgação

Município inicia pavimentação do 
Bairro Santa Lúcia em Redentora

A Administração Municipal, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Obras, Viação e Trans-
porte, iniciou na segunda-feira, 
dia 03 de fevereiro, a prepara-
ção das ruas do bairro Santa 
Lúcia para receberem pavimen-
tação compedras irregulares 
(calçamento).

De acordo com o prefeito 
Nilson Paulo Costa, os recur-
sos para a obras são próprios do 
Município.

A construção de calçamento 
nas ruas do bairro é pedido an-
tigo dos moradores, que sempre 
usaram as redes sociais para fa-
zer reclamações quanto a con-
dição das estradas.

Em entrevista no final de 
2019 o prefeito Nilson Costa 
já havia anunciado que estaria 
dedicando o ano de 2020 para 
melhor a infraestrutura dos 
bairros.  A obra deve estar pron-
ta em breve.

D
ivulgação

Não é novidade que em tudo o que você come e bebe tem al-
gum tipo de agrotóxico. Às vezes vários tipos na mesma comida 
e na mesma bebida. A água, o leite, o pão, a batata, a carne, tudo 
está matando as pessoas aos poucos.

 Quem achar de contestar, primeiro tem que me expli-
car a razão de haver uma farmácia em cada esquina de todas as 
cidades. E não é para menos: os remédios são fabricados pelas 
mesmas empresas que fabricam agrotóxicos. Até o “inocente” 
adoçante aspartame é da antiga Monsanto.

 Mas por que a carne? Sim, se você soubesse o que tem 
na ração e na silagem, jamais comeria carne. Todo alimento dos 
animais é feito de milho e soja transgênicos, que na sua produ-
ção levam grande quantidade de variados tipos de agrotóxicos e 
nutrientes químicos. E a cerveja? Também, seu principal ingre-
diente é milho transgênico. Ratos alimentados com esse milho 
desenvolveram câncer em menos de seis meses. Pesquise sobre 
isso.

 Na dieta alimentar da minha casa não entram essas coi-
sas envenenadas. Nossa alimentação é quase cem por cento or-
gânica. Também não tomamos refrigerante e cerveja. Mesmo 
assim estamos vulneráveis aos agrotóxicos, pois eles estão no ar 
e na água. Isso é revoltante. E triste. Por causa que umas poucas 
pessoas precisam ganhar dinheiro, todos são obrigados a respirar 
veneno. Quem planta com agrotóxico não está preocupado com 
sua vida, muito menos com a saúde de sua família. Isso é lógico. 
Mas não tem o direito de envenenar os outros.

 A coisa está tão grave, que agora as pessoas estão colo-
cando veneno até dentro das casas. Mas que tamanha imbecilida-
de! Como pode um ser humano, que deveria ser racional, passar 
veneno dentro de sua casa, depois fechar as portas e janelas, e 
passar a noite ali com sua família. Um suicídio coletivo.

 Um alerta. Os inseticidas à base de água, que falam nas 
propagandas, são piores que os outros. Sabe o que quer dizer 
à base de água? Que o veneno é dissolvido em água, para não 
manchar as paredes e assim não deixar marcado onde foi aplica-
do. E também para não deixar cheiro. Só isso. Então você passa 
SBP ou Mortein à vontade, achando que não mata seres huma-
nos.

 É de cortar o coração o que vou dizer agora. Muitas pes-
soas estão matando os pais idosos com venenos de barata e per-
nilongo. Só para ter uma ideia, os inseticidas devem ser passados 
várias horas antes de alguém entrar no local da aplicação. Ou 
seja, depois da aplicação do veneno, é preciso evacuar a casa e 
deixá-la toda aberta por um tempo, às vezes até por 24 horas. Um 
dia e uma noite. Ninguém faz isso. Recomendação do fabricante. 
Está na bula desses venenos, que são muito usados por aí.

 Só que a bula não é entregue na hora da compra do pro-
duto. E também a bula não se refere a marca (SBP, Mortein, 
Baygon etc.), mas ao princípio ativo. Há uma bula para cada 
princípio ativo. O Mortein é uma marca que apresenta três ou 
quatro venenos misturados. Então tem três ou quatro bulas.

 Há um tipo de Mortein que é para ser colocado do lado 
de fora da casa, de tão perigoso que é. À base de água, também. 
Mas fica matando por três meses as baratas que quiserem entrar 
na casa. É pior do que o pior dos agrotóxicos de lavoura, porque 
nenhum inseticida fica matando lagarta por três meses. Então 
você teria que ficar fora de casa por três meses a cada vez que 
passa o veneno.

Veja que coisa séria. Estão colocando esse veneno dentro das 
casas. Nas gavetas, paredes e armários.

Os adultos saem para trabalhar, estudar ou passear. As crian-
ças vão à escola. Mas os idosos ficam sempre dentro das casas. 
As crianças choram, contam de dor de cabeça e apresentam diar-
reia. Os médicos dizem que é virose. Mas tudo indica que é de 
inseticida.

Os idosos apresentam fraqueza nas pernas, diarreia, dificul-
dade de respiração e falta de apetite. Sintomas de intoxicação 
por veneno de barata e pernilongo. Veneno mortal. Como o idoso 
fica sempre no ambiente infernal da casa envenenada, pode mor-
rer miseravelmente sem socorro.

E as pessoas concluem que os sintomas são mesmo da idade. 
E o médico atesta que o idoso morreu de morte natural.

Morte natural
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cia do crédito cooperativo
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Bairro Santa Lucia
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Fórum Soja Brasil desembarca pela 3ª 
vez na Expoagro Cotricampo

O Fórum Soja Brasil participará pela 3ª vez da feira Expoagro Cotricampo, que acontece entre 13 
e 15 de fevereiro em Campo Novo (RS). As inscrições para participar do evento já estão abertas e são 
gratuitas

Marcado para começar às 9h30, do dia 13 de fevereiro, no Auditório da feira, o Fórum contará com 
uma palestra de mercado com o analista Vlamir Brandalizze: “Tendências do Agronegócio Mundial e 
Brasileiro frente aos novos movimentos dos EUA e China.

Depois uma roda de debates deve abordar outros temas importantes para o setor da soja envolven-
do: Matheus Pereira (diretor da Arc Mercosul), Ramón Ortellado (Secretário Executivo do Bloco de 
Intendentes, Prefeitos e Alcaldes do Mercosul).

O evento vai ocorrer de 13 a 15 de fevereiro , no campo experimental da Cotricampo

Observador Regional


