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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião
N
o
s
s
a

Não faltará, ante a leitura deste texto, quem 
diga: “Agora, que alijamos a esquerda do poder, você vem falar nisso?”. 
Bom, em primeiro lugar, falo nisso há 33 anos, mesmo tempo durante o 
qual, na companhia de uns poucos em todo o país, clamo por um gover-
no liberal e conservador, contra o esquerdismo hegemônico finalmente 
derrotado em 2018. Meus leitores menos jovens são testemunhas disso. 
Em segundo lugar, este é o momento certo para, escancarada a inepta e 
irracional realidade institucional do país, examinar isso à luz de outro 
modelo.

 Está na ordem do dia a reforma da Previdência, que Nizan Guanaes 
denomina “salvação da Previdência” e respeitados economistas chamam 
“salvação do Brasil”, significando que, sem ela o país será abandonado 
pelos investidores. O motivo desse possível abandono é –dirão alguns 
– simples, frio e calculista. Simples como bê-á-bá, frio como a russa Es-
tação Vostok e calculista como um auditor do IRS dos Estados Unidos: 
nenhum organismo financeiro do mundo empresta dinheiro para custeio 
de aposentadorias! Não adianta procurar. Mormente se esse financiamen-
to se faz necessário porque se esgotou a capacidade de pagamento do to-
mador de recursos. Sem novas regras para a Previdência, as perspectivas 
para o PIB, taxa de juros, Selic e dívida bruta do governo são apavorantes.

 Pois mesmo em presença desse cenário, há resistências à reforma. 
Ela vem:

• de segmentos sociais cujos interesses ficam contrariados e o egoísmo 
fala muito alto (há quem julgue virtuosas as motivações do egoísmo...);

• de congressistas temerosos de perder votos porque a prudência que 
aponta a necessidade de reformar contraria o imediatismo imprudente de 
muitos eleitores;

• de partidos e políticos que apostam no caos e por ele trabalham, quer 
estejam no governo, quer estejam na oposição;

• de políticos de péssimo caráter que sistematicamente se valem das 
urgências nacionais para resolver as próprias, negociando cargos e ver-
bas, no indecente negócio de formação de maiorias (tudo já em curso);

• de eleitores injuriados pelos abusos cometidos nos andares mais al-
tos dos poderes de Estado (também isso a exigir reforma institucional!).

Se aproveito o momento para falar sobre parlamentarismo, não é para 
transformar Bolsonaro em chefe de Estado e escolher para ele um primei-
ro ministro, ou vice-versa. Nada disso! Eu o elegi e o quero na presidên-
cia, por dois mandatos, se possível. Um modelo de maior racionalidade, 
estabelecido por reforma bem planejada, deveria prever sua própria vi-
gência para nunca antes do pleito municipal de 2024 e do pleito nacio-
nal de 2026, proporcionando aos agentes políticos o necessário tempo de 
adaptação.

Meu objetivo, aqui, é evidenciar que num sistema de eleição parla-
mentar por voto distrital, que separe a chefia de Estado da chefia de go-
verno, que seja mobilizado e consagre nas urnas uma proposta de gover-
no, e que atribua a função governo à maioria parlamentar, essa “zona” da 
política fica mais respeitável. A maioria governante não venderá votos a 
si mesma...

Os motivos são evidentes. A maioria que elege o governo depende de 
que o governo vá bem para se manter governando. Governo que perde 
a maioria cai como goiaba que o bicho comeu por dentro. Essa caracte-
rística proporciona muito maior estabilidade e cobra efetiva fidelidade 
dos partidos e seus parlamentares. Congressista infiel à diretriz partidária 
costuma perder a indicação do seu distrito na eleição subsequente. O pre-
sidencialismo gera irresponsabilidade parlamentar e produz impasses que 
se prolongam indefinidamente, sem solução.

Pronto, falei. Eu sei, temos outras urgências, mas não podemos perder 
de vista que o modelo institucional brasileiro é ficha suja e já começa a 
mostrar suas nódoas. É um sistema ruim de carregar nas costas.

PRONTO, FALEI!

O despertador toca, começa mais um dia e, você, muito provavelmente, deve ter como hábito a 
busca instintiva de se conectar com o mundo e descobrir, na primeira hora ativa de seu dia, o que os 
amigos estão fazendo ou fizeram, o que anda rolando em sua cidade, estado, país, mundo, enfim, você 
aperta o F5 existencial com a ambição e necessidade de estar ciente de tudo, ou quase tudo. Simul-
taneamente, começa também a receber comunicações comerciais das marcas que você segue ou que 
seguem você.

O grande ponto a ser observado nisso é que se as informações estão aí por toda parte, se busca-
mos tanto conteúdo, se recebemos tantas outras mensagens até sem desejar, como fazer que a sua 
mensagem, publicitária ou não, se sobressaia e tenha alguma importância, a ponto de ser efetivada e 
concluída com sucesso. E isso vai além das métricas e evidências de audiência, visualizações, cliques 
e impressões. O que questiono é: o quanto a sua comunicação realmente é relevante?

Comunicar bem é uma arte, porque mais que compartilhar uma ideia e tornar comum o que se de-
seja emitir, exige o entendimento, compreensão e retorno da mesma forma daquilo que se pretendia. E 
não é fácil esse feedback, pois isso exige, em primeiro momento, saber escolher códigos que realmente 
são condizentes, entendíveis e estimulem a compreensão do outro lado. E como é difícil pensar como 
o outro, se colocar no lugar dele e entender o seu mundo.

Mais que isso, que belo desafio é criar uma mensagem que seduza e possa, efetivamente, criar la-
ços entre as partes, ou seja, que se faça cativar. Voltando no tempo, Antoine de Saint-Exupéry, em sua 
clássica obra “O Pequeno Príncipe”, falava sobre a importância de cativar. Separo um pequeno trecho.

“Quem és tu? Perguntou o principezinho. Tu és bem bonita. Vem brincar
comigo. Estou tão triste…
Sou uma raposa, disse a raposa. Eu não posso brincar contigo. Não me
cativaram ainda.
Ah! Desculpa, disse o principezinho. Mas o que quer dizer “cativar”?
É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa “criar laços…”
 CRIAR LAÇOS?*
Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto
inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de
ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma
raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos
necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti
única no mundo. ”
Fechando, portanto, fundamental é criar laços, conhecer o outro, ser importante para ele com aquilo 

que comunica, compartilha e oferece.

A arte de criar laços e de bem comunicar

 Emerson Gomes

Os assassinos que mataram oito pessoas na quarta-feira (13), em 
Suzano (SP), planejaram o crime por um mais de um ano, apontam as 
investigações preliminares da Polícia Civil. Outras 11 pessoas ficaram 
feridas, sendo que uma está em estado grave.

De acordo com os policiais, Guilherme Taucci Monteiro, de 17 
anos, e Luiz Henrique de Castro, 25, pretendiam matar mais pessoas 

do que as 13 vítimas do massacre de Columbine, ocorrido em 1999 nos Estados Unidos. Em abril, esse 
crime completará 20 anos.

A polícia de Suzano procura esclarecer o que levou Guilherme e Luiz a entrarem armados na Esco-
la Estadual Raul Brasil e atirarem e golpearem com machado alunos e funcionários. Antes, um deles 
matou o tio numa loja.

Após a matança, os assassinos, que eram ex-alunos da escola, morreram. Segundo a polícia, Gui-
lherme atirou em Luiz e depois se suicidou com a chegada da Polícia Militar (PM).

Em um mundo continuo de informações atuais, onde as pessoas tem acesso a informação massiva, 
fica no ar a pergunta o que leva essas pessoas a cometer esse tipo de crime?

Várias teorias são jogadas ao vento em conformidade com o pensamento de cada vertente comen-
tadora, convergindo isso de acordo com os próprios interesses. Toda a discussão é ao mesmo tempo, 
válida e necessária, no entanto, já está mais do que provado, que as pessoas neste mundo atual, rápido 
e interativo perderam a humanidade em favor das suas ideologias políticas infelizmente.

A tragédia de Suzano e a tragédia humana
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Melhore
o humor

Riscos da RSC472

O júri que chamou a atenção do Brasil 

Sossego púbico
Em que pese o código de postura do mu-
nicípio e o ordenamento jurídico, sobra a 
necessária tranquilidade das ruas, após as 
22 horas, em alguns lugares específicos, 
bares e casas noturnas, estas regras não são 
respeitadas. Em pelo menos dois pontos 
críticos de Portela, os moradores têm feito 
abaixo-assinados e estão dispostos a recor-
rer à justiça para obterem o merecido sosse-
go. Os resultados destas mobilizações são 
pífios, uma vez que os responsáveis locais, 
que liberam os alvarás, são surdos e o poder 
judiciário lento.

Asfalto comunitário
Mais duas importantes ruas serão asfalta-
das em Portela. Ao contrário de outras pe-
quenas cidades, onde estas melhorias são 
financiadas pelo poder público, em Portela 
as obras são financiadas pelos proprietários  
e através de emendas parlamentares. As 
ruas que receberão camada asfáltica, sobre 
o paralelepípedo irregular, são a Irapuã e a 
Romário Rosa Lopes. Algumas irregulari-
dades na cobrança destas contribuições em 
outras ruas estão sendo motivo de ações na 
justiça.

Iluminação solar
O Prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, 

encomendou um estudo qua 
poderá colocar a munici-
palidade de Derrubadas na 
vanguarda, na região, em 
busca de autossuficiência na 
iluminação pública. Con-

forme o prefeito o objetivo é substituir os 
gastos em energia própria e de iluminação 
pública por energia solar. Parabéns pela 
iniciativa.

Primeira cirurgia
O HSA está de parabéns. Nesta semana foi 
realizada o primeiro cirurgia de transplante 
de córnea. O credenciamento de transplante 
de córnea é uma conquista muito impor-
tante para toda a Região Celeiro e frutos 
de todo o trabalho realizado pelo Hospital 
Santo Antônio, que busca constantemente 
melhorar a estrutura física e especializar a 
equipe..

A RSC-472 é hoje uma das mais importan-
tes rodovias da região. Além de ligar duas 
regiões importantes (Celeiro e Alto Uru-
guai) conecta a noroeste a BR-386. No en-
tanto, o estado de conservação ameaça ser 
um dos maiores problemas de infra-estru-
tura. Nos últimos dias vários deslizamentos 
chegaram a interromper o trânsito no trecho 
entre o rio turvo e a cidade de Três Passos. 
Na ligação de Tenente Portela a Palmitinho 
o mato já toma conta completamente dos 
acostamentos. Outro grava problema é a 
falta de sinalização e o péssimo estado de 
alertas virtuais.

***Dizem por aí que o asfalto da rua Jussa-
ra é muito moderno. Ele já foi feito com as 
garradeiras dos pneus impressas.
***Dizem por aí que os moradores “benefi-

ciados” e que pagarão a obra, 
não foram consultados sobre 
esta modernidade.
***A venda de bebida em 
garrafas não retornáveis deve-

ria ser disciplinada na cidade. O uso descri-
minado enche as ruas de lixo das segundas-
-feiras.
*** O juri do menino Bernardo serviu para 
reavivar o pseudo conhecimento jurídico 
nas rodas de amigos e mesas de bar.
***Assim como temos milhões de econo-
mistas, técnicos de futebol,  em período em 
que o assunto é justiça aparecem, aos mon-
tes, os que sabem tudo de justiça.

Nesta semana o júri do menino Bernardo, assassinado 
em 2014, mobilizou a opinião pública do País. Repór-
teres de todos os cantos da região, estado e país foram 
os responsáveis para levar à opinião pública o relato do 
julgamento. O episódio se tornou marcante na justiça 
brasileira contemporânea, uma vez que foi a primeira 
sessão do tribunal de júri a ser transmitida integralmen-
te pela televisão e pelas redes sociais.

***Perdeu a mulher para outro, mas não 
perdeu a pose.
***A praça Brasília felizmente esta reassu-
mindo a sua função original. Merece aplau-
sos o empenho das entidades que estão co-
laborando com o setor público.
***Dizem que ainda não foi batido o mar-
telo sobre a realização ou não da edição da 
Expotenpo 2019. Paresse que há ruído no 
debate...
***Dizem por aí que aos poucos as coisas 
vão se definindo. O PSDB da região ainda 
sonha com a Coordenadoria de Educação, 
no entanto, por hora, dizem que MDB pode 
ficar com o cargo.
***Apesar, das ameaças de troca dizem 
que a professor Lurdes Dresch deve seguir.
*** Dizem por aí que já tinha gente pronta 
para assumir o cargo... mas...

Testemunha!
Uma advogada vai chegando a um motel 
com seu amante, quando de repente vê seu 
marido saindo do mesmo local com uma 
mulher.
No mesmo instante ela começa a gritar his-
tericamente:
– ahaaaaaaaaa!!! Maldio!! Cafajeste! Ca-
chorro!
E assim ela ficou por algum tempo
Até que disse:
–Peguei você no flagra!
Caindo em si de que não havia ido sozinha 
para o local, ela disse em voz alta:
– Eu vou te processar por isso. E não adian-
ta mentir, porque eu trouxe testemunha!

No inferno
Um bêbado morre e vai para o Inferno…
 … Chegando lá, encontra o Diabo e per-
gunta-lhe:
– Onde é que param as mulheres?
– Mulheres??!! – Exclama o Diabo – Aqui 
não há mulheres !!
E diz o bêbado:
– Olha…olha…Não há mulheres!!!!
Vais dizer-me que esses cornos você ga-
nhou numa rifa…??!!

Caipiras
Dois caipiras tiveram a ideia de assaltar a 
igreja da cidade durante a noite. Ao chegar 
lá, conseguiram entrar e, quando estavam 
buscando o que roubar, o padre ouviu um 
barulho e foi conferir o que estava aconte-
cendo. Enquanto acendia a luz da igreja, o 
padre perguntou:
– Quem está aí?
Os dois caipiras, com medo, ficaram cala-
dos. Então o padre perguntou mais alto:
– Quem está aí?
Um dos caipiras respondeu:
– Nóis é anju!
O padre desconfiado diz:
– Se é anjo, então voa!
O outro caipira sem saber o que dizer, res-
ponde:
– É que nóis é fiote ainda…

Padre Nosso
Era uma mulher que todos os dias estava na 
igreja a rezar. Um dia, o padre resolveu ir 
falar com a mulher: – Minha senhora, o que 
se passa, todos os dias a senhora está aqui 
a rezar.
— Sabe senhor padre, eu queria engravidar, 
mas não consigo, e então venho aqui todos 
os dias rezar 500 Ave Marias.
Diz o Padre:
— E já experimentou um Padre Nosso??
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NEEJA realiza formação 
continuada em Portela

Na última sexta-feira, dia 
08 de março, ocorreu o encer-
ramento da etapa de formação 
dos professores do NEEJA, 
com a participação dos pro-
fessores da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Tenente 
Portela. 

Como palestrante esteve 
participando o Diretor do SE-
NAC de Três Passos, Renato 
José Schiavo Miranda, que ex-
planou sobre o tema Inteligên-

cia Emocional:  As emoções, 
suas consequências, responsa-
bilidade comum nos relaciona-
mentos, as emoções e a saúde, 
quem somos nós?

 A palestra ainda abordou 
questões relacionadas sobre sa-
ber compreender as emoções e 
conhecimento derivado delas e 
ainda sobre os relatos de prá-
ticas humanas com base nos 
campos de experiências.

A formação NEEJA deste 
ano foi organizada com a par-

ceria da UNOPAR/Redentora, 
onde realizou-se uma palestra 
ministrada por Márcio Rangel 
tendo como tema: “MOTIVA-
ÇÃO”, focados na inspiração, 
tecnologia, mundo virtual, so-
nhos, escola transformadora e 
outros.

Os dias de formação foram 
realizados em conjunto com o 
NEEJA e Escola Estadual Te-
nente Portela, onde as referidas 
palestras foram de grande valia 
para os participantes.

Formação foi realizada em parceria com a Unopar-Infe de Redentora

D
ivulgação

21ª CRE realiza encontro com 
representantes de escolas indígenas

A 21ª Coordenadoria Regio-
nal de Educação (CRE / Três 
Passos) reuniu, na tarde de 11 
de março, diretores e coorde-
nadores das Escolas Indígenas 
de sua jurisdição. O encontro, 
coordenado pela assessora refe-
rência da Educação Indígena na 
21ª CRE, Maria Lurdes Pedro-
lo, ocorreu no auditório. Cola-

boraram na reunião, as assesso-
ras pedagógicas Clecir Ines Von 
Mühlen e Rosângela Daniela 
Freitag de Andrade.

Durante o encontro foram 
tratados assuntos relacionados 
à Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC) com ênfase no 
Calendário Escolar, na Proposta 
Político Pedagógica e na docu-

mentação da Educação Infantil. 
Amplo e esclarecedor diálogo, 
embasado nas peculiaridades 
da Educação Indígena, marcou 
o encontro. Assim, a elaboração 
de novos documentos poderá 
ocorrer com presteza. A tarde 
foi de intenso trabalho. As 13 
Escolas Indígenas da 21ª CRE 
estiveram representadas.

Todas as escolas indígenas da região estievreram representadas no encontro

D
ivulgação

Mais e mais pessoas têm dificuldade para obter um sono pro-
fundo. Uma alternativa não farmacológica para combater a insô-
nia é o exercício físico.

O exercício físico tem sido capaz de demonstrar através de 
vários estudos os múltiplos benefícios ao corpo humano, através 
da prática regular de atividade física, podemos ver o relaxamento 
e o revigoramento ao mesmo tempo depois de colocar o corpo 
em movimento.

 As estatísticas epidemiológicas indicam que vem au-
mentando o número de pessoas com distúrbios do sono, um dos 
indicativos seria o declínio na média diária de horas de sono, que 
eram cerca de oito em 1960, e cerca de seis hoje, vinculados a 
isso esta o aumento da jornada de trabalho, stress e o sedentaris-
mo. 

Especificamente o exercício aeróbico contribui muito para 
a saúde cardiovascular, otimiza a respiração e aumenta o gas-
to energético, reduzindo a ansiedade, além de outros benefícios. 
Um estudo realizado por uma universidade paulista avaliando 
indivíduos com insônia, analisou os efeitos do exercício aeróbio 
vigoroso, concluiu-se que moderando o exercício de treinamento 
aeróbio, melhora a qualidade do sono.

 Os dados da Organização Mundial de Saúde indicam que 
150 minutos por semana de atividade física resulta numa redução 
de 65% do risco de sonolência durante o dia, o que é considerado 
como um indicador de sono de boa qualidade. Essa indicação 
de exercício moderado pode reduzir cerca de 68% de risco de 
câimbras noturnas , e 45% das dificuldades de concentração as-
sociados à fadiga. 

Pessoas com insônia muitas vezes têm de recorrer a medica-
mentos para dormir, conseguindo somente assim ter um verda-
deiro descanso para que possam continuar suas atividades diárias 
sem interrupção.

Exercícios como caminhada diária, danças ou bicicleta em 
ritmo constante, mas moderado, não só oferecem benefícios sig-
nificativos em nossa aptidão e nossa saúde, mas pode melhorar 
significativamente a qualidade de vida de pessoas que sofrem de 
insônia. Devemos tentar promover um sono agradável, para isso 
o exercício pode ser a ferramenta necessária para chegar a esse 
objetivo. Porém devemos ter o cuidado de não realizar exercícios 
extenuantes menos de 5 horas antes de dormir, já que nesse caso 
são necessárias algumas horas para relaxar e conseguir cair no 
sono.

Dormir bem é uma das razões para fazermos exercícios e co-
locar o corpo em movimento para continuar com sono de qua-
lidade, afinal praticantes de atividade física não tem apenas um 
sono de qualidade, mas são mais dispostos durante o trabalho, 
tem maior tolerância ao stress, além de uma qualidade de saúde 
geral.

Relação sono e exercício físico

O empresário Luciano Hang, proprietário das Lojas Havan, con-
firmou em Caxias do Sul, em um vídeo que gravou nas obras da loja 
da Serra Gaúcha, a vinda da empresa para Ijuí.

De acordo com Luciano estão confirmadas as unidades de Rio 
Grande, Pelotas, Viamão e Ijuí. “Estas são as lojas que nos próxi-
mos meses vamos inaugurar, até o final do ano quero inaugurar 10 
lojas no Rio Grande do Sul”, disse Hang.

A loja de Ijuí, a princípio será localizada às margens da BR 285, 
defronte a Mecautor e Ceriluz, onde a empresa negocia o aluguel 
de um terreno pelo período superior a 20 anos. A loja de Caxias do 
Sul, 2ª unidade no RS, será inaugurada dia 27 de abril.

Empresário Luciano 
Hang confirma a loja 

da Havan em Ijuí
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Famurs pelo Rio Grande tem 
início na próxima semana

Na próxima semana, a Fa-
murs dará início ao seu calendá-
rio de interiorizações em 2019. 
A programação do Famurs pelo 
Rio Grande, que tem o patrocí-
nio do Banrisul, prevê reuniões 
com prefeitos para divulgar a 3º 
edição do Prêmio Boas Práticas 
da Famurs lançado pela Fede-
ração durante a Assembleia de 
Verão.

Durante os encontros, o co-
ordenador das áreas de educa-
ção e cultura da Famurs, Itamar 
Baptista Chagas, apresentará 
a honraria que será entregue a 
prefeituras que tenham desen-
volvido práticas bem-sucedidas 
em 10 áreas: agricultura, as-
sistência social, comunicação 
social; cultura, turismo e la-
zer; educação; fazenda; meio 
ambiente; saúde; segurança 

pública e mobilidade urbana; 
e trânsito. As administrações 
municipais podem inscrever até 
o dia 26 de abril projetos que 
tenham sido desenvolvidos en-
tre janeiro de 2018 e fevereiro 
de 2019. O objetivo do Prêmio 
é estimular o intercâmbio e a 
troca de experiência nos mu-
nicípios gaúchos, respeitando 
a diversidade local. A honraria 
recebe igualmente o patrocínio 
do Banrisul.

Além disso, segundo o su-
perintendente técnico e de rela-
ções institucionais da entidade, 
Luiz Gustavo de Souza, neste 
ano o foco do Famurs pelo Rio 
Grande será a educação. “Os 
municípios precisam destinar 
25% do seu orçamento para a 
área, então optamos por priori-
zar essa demanda e auxiliar os 

prefeitos a cumprirem com essa 
determinação”, afirma Souza. 
Desta forma, com intuito de au-
xiliar os municípios com a atu-
alização dos currículos escola-
res, que tem prazo até outubro, 
a Federação promove a pales-
tra “A base curricular gaúcha: 
como organizar o currículo no 
município”. As conversas serão 
ministradas pela secretária exe-
cutiva da Undime-RS, Marléa

Ramos, e pelo doutorando 
em Educação pela UFRGS, 
Diego Lutz.

No decorrer do evento, as-
suntos de interesse das associa-
ções regionais também devem 
ser debatidos. Os encontros são 
voltados para prefeitos, vice-
-prefeitos e secretários munici-
pais, especialmente na área de 
educação.

A primeira dama de Re-
dentora, Eliane Amaral Costa, 
reuniu-se com a coordenadora 
do Cras Sagrada Família, Car-
la Engler, e com a assistente 
social Cristiane Pivetta, na ma-
nhã de hoje, dia 12 de março, 
a fim de planejar as atividades 

a serem realizadas neste mês de 
março.

A principal programação 
do mês é a homenagem às mu-
lheres, que vai acontecer no XI 
Encontro da Mulher Redento-
rense, a ser realizado no dia 30, 
no Salão Paroquial, a partir das 
13h30min.

No Cras são atendidas crian-
ças e adolescentes em diversas 
oficinas e também ocorrem as 
atividades do Grupo de Ido-
sos Amizade. No ano passado 
aconteceram inúmeros cursos 
profissionalizantes, que vão 
ocorrer também ao longo de 
2019.

CRAS de Redentora planeja 
atividades para o mês
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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 inteli-
gente. 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 
oportunidades, mas sempre lhe faltava coragem. Às vezes ela até ima-
ginava 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 
descrita 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 
cabeça, 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 
todas 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 
jovem 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 encontrou 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 despretensiosamente, 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 en-
contrar 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 che-
gou a se tornar um romance e ainda teve um terceiro que não passou 
de um flerte. Mesmo sem nenhuma dessas historias tendo evoluído, 
foram suficientes 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 ho-
rário.

Eles se encontraram. Ele ainda estava bonito. Talvez tivesse ainda 
mais bonito. O tempo estava fazendo muito bem para ele. Conversa-
ram 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 ba-
ter 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 desejou 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
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Tenente Portela realizou 
Encontro Municipal da Mulher

Aconteceu na tarde do do-
mingo, 10, o Encontro Muni-
cipal da Mulher Portelense. O 
evento estava marcado para 
ocorrer no sábado, mas em vir-
tude de questões climáticas fo-
ram marcadas para o domingo.

Mais de 1.200 pessoas pres-
tigiaram o evento festivo que 
marcou a passagem do Dia 
Internacional da Mulher. A 
abertura oficial contou com os 
pronunciamentos da Primeira 
Dama, Geni Kasper Carboni, 
do Prefeito Clairton Carboni e 

do vice, Valdir Machado Soa-
res.

Em seguida, as apresenta-
ções e atividades foram apre-
sentadas somente por mulheres, 
com o grupo de Fit Dance da 
professora Tatiane De Carli, as 
prendas da Invernada Adulta do 
CTG Guardiões da Fronteira, 
aulão de Zumba com a profes-
sora Alana Portz e Academia 
Centro Físico Fitness e a tur-
ma do Studio Kangoo Dance 
da professora Elis Wink. Todas 
as performances mexeram com 
o público, fazendo muitas das 

mulheres participarem junto, e, 
claro, com muitos aplausos. A 
Ervateira Rei Verde estava pre-
sente, distribuindo erva-mate e 
água quente para o chimarrão.

A Liga Feminina de Com-
bate ao Câncer também deixou 
uma mensagem à todas, ressal-
tando a importância dos exames 
periódicos e o cuidado com a 
saúde. Em seguida, a animação 
ficou por conta da Banda Essên-
cia da Noite de Tenente Portela. 
Todas as mulheres receberam 
um brinde especial, além de um 
lanche, água e refrigerante.

Um grande número de pessoas prestigiou o encontro das mulheres portelenses

D
ivulgação

Cerca de 300 mulheres 
participam de evento em 

Três Passos

Momentos únicos, inspira-
dores e emocionantes, assim 
pode ser definida a 3ª Tarde 
Com Elas, evento promovido 
pela Secretaria Municipal de 
AssistênciaSocial, neste dia 07 
de março.

Realizado no Centro de 
Convivência Irmã Dulce, o 
objetivo do evento foi marcar 
o Dia da Mulher. “Queremos 
proporcionar a todas vocês 
uma tarde inesquecível”, res-
saltou a secretária Municipal 
de Assistência Social, primeira 
dama Fabiane Amaral, durante 
a abertura.

A palestra “O sucesso é ser 
feliz!” proferida pela professo-

ra doutora da UERGS, Luciane 
Sippert Lanzanova, proporcio-
nou as cerca de 300 mulheres 
participantes momentos de re-
flexão, emoção e descontração.

“Vamos acordar todos os 
dias dispostas a fazer o nosso 
melhor e a sermos felizes, para 
isso é fundamental cuidarmos 
dos nossos pensamentos, poise-
les ajudam a determinar como 
será a nossa vida”, ressaltou a 
palestrante.

Ao final do evento, ocorreu 
sorteio de brindes, um coquetel 
foi servido a todas as mulheres 
presentes e cada uma recebeu 
um mimo confeccionado pela 
Assistência Social.

Evento reuniu diversas mulheres em Três Passos
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O curso de Pedagogia do Centro Uni-
versitário de Itapiranga está organizan-
do a 15ª Jornada das Licenciaturas sob o 
tema Corresponsabilidades da Educação 
do Presente, com primeira noite de ati-
vidades marcada para o dia 27 de março 
de 2019. Este já é um evento tradicional 
com participação dos professores e aca-
dêmicos de toda grande região de abran-
gência da Instituição.

Conforme a coordenadora, profes-
sora Maria Preis Welter, a 15ª Jornada 
das Licenciaturas disponibiliza a comu-

UCEFF Itapiranga organiza 
15ª Jornada das Licenciaturas

nidade momentos de reflexão e aprendi-
zagem, uma oportunidade de, através de 
atividades diferenciadas, proporcionar 
a formação ampliada e continuada dos 
profissionais da educação e se constitui 
de palestras, minicursos, oficinas peda-
gógicas, mesas coordenadas e apresen-
tações culturais e artísticas. 

A professora Maria lembra que nas 
edições anteriores estiveram na Jornada 
profissionais como: Mário Sérgio Cor-
tella, Clóvis de Barros Filho, Leandro 
Karnal e o jornalista Caco Barcellos. 

A programação de 2019 será a seguinte:

27/03 - Sociedade Imigrantes 
18h45 - Acolhida: apresentações culturais e artísticas 
19h - Palestra de abertura “Deixemos as crianças em paz” com Thiago Berto 

– Escola Ayni

01/04 - 19h15 - Oficinas, minicursos e mesas coordenadas - profissionais di-
versos*

UCEFF, Auditório EEB São Vicente, Auditório ADR,
Auditório Escola Municipal FUNEI

02/04 - Sociedade Imigrantes 
19h15 - Acolhida: apresentações culturais e artísticas 
19h30 - Palestra: Avaliação: caminhos para a aprendizagem com Jussara Ho-

ffmann

03/04 - Sociedade Imigrantes 
19h15 - Acolhida: apresentações culturais e artísticas 
19h30 - Palestra: Corresponsabilidade na educação - escola, família, socieda-

de José Pacheco

11/04 - Pavilhão A do Complexo Oktober
18h30 - Acolhida: Musicoterapia com André Bueno

19h15 - Palestra: Entre no fluir da tecnologia e do cuidado gentil com
você e todos os seres – aprecie sua vida, com Monja Coen Roshi

O evento expedirá certificado de participação de 20 horas, que para acadê-
micos participantes agregará em horas de atividades acadêmicas científicas-cul-
turais e complementares, e para professores em horas de formação continuada.

Chuva causa estragos e gera problema em rodovias
A chuva intensa que aconteceu nesta 

última semana em nossa região acabou 
causando transtornos e estragos, no inte-
rior dos municipios e nas rodovias.

A principal prejudicada boi a RSC-
472 onde foi registrado intensos des-
lisamentos de terra, caindo da encosta 
sobre a via de rolamentos. Pessoas que 
conhecem essas rodovias a bastante tem-
po, dizem que em outras oportunidades 
já foi registrado queda de encostas, mas 
nunca com tamanha intensidade e com 
tamanha quantidade de barro e pedras.

Pelo menos quatro pontos da rodovia 
foram interrompidos em momentos dis-
tintos. A lama que se acumulou sobre a 
pista, mesmo após a desobstrução, exi-
giu muita atenção dos motoristas que 
transitam nestes locais.

O acumulado de chuvas nos últimos 
dias também foi intenso, onde algumas 
localidades registraram mais de 300 mi-
limetros de chuva nestes primeiros 15 
dias de março.

Esse alto volume de chuvas acabou 
causando estragos também em estradas 
rurais em diversos municípios, sendo 
que Três Passos foi um dos municípios 
mais prejudicados, já que entre os dias 
1º e 12 deste mês, choveu aproxima-
damente 350 milímetros no município. 
Esse volume pluviométrico levou a pre-
feitura de Três Passos a entrar em estado 
de alerta devido aos estragos já contabi-
lizados, especialmente na área rural.

Conforme o levantamento realizado 
pela secretaria municipal de Transpor-
tes, são cerca de 20 pontes danificadas 
e vários bueiros arrancados pelas enxur-
radas. O material colocado nas estradas 
revitalizadas pelo programa Pró-Interior 
também foi levado pelas correntezas.

O prefeito José Carlos Amaral está 
preocupado com o andamento do pro-
grama Pró-Interior. – Nosso cronograma 
de trabalho ficará prejudicado, uma vez 
que teremos de reconstruir muitas vias 

vicinais – salientou o mandatário.
Com a possibilidade de continuidade 

das chuvas, os servidores públicos estão 
impedidos de executar os reparos por 
causa do risco de novos desabamentos.

– As equipes estão percorrendo as 
localidades do interior com patrola, re-
troescavadeira e carregador para ameni-
zar a situação lamentável das estradas e 
propriedades rurais. No entanto, há ca-
sos que representam risco e ficamos im-
pedidos de executar os reparos enquanto 

estiver chovendo – ponderou o secretá-
rio municipal de Transportes, Cezar dos 
Santos.

O conteúdo de cada comentário é de 
responsabilidade de quem realizá-lo. 
Nos reservamos o direito de reprovar 
ou eliminar comentários em desacordo 
com o propósito do site ou com palavras 
ofensivas. A qualquer tempo, poderemos 
cancelar o sistema de comentários sem 
necessidade de nenhum aviso prévio aos 
usuários e/ou a terceiros.Comentários
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Quinta-feira decisiva no julgamento do século

O quarto dia de julgamen-
to dos acusados pela morte de 
Bernardo Uglione Boldrini ini-
ciou na manhã desta quinta-fei-
ra (14). De acordo com a Polí-
cia Civil, o menino de 11 anos 
foi morto no dia 04 de abril de 
2014, após receber uma super 
dosagem do medicamento Mi-
dazolan.

O primeiro dos réus a prestar 
depoimento foi Leandro Bol-
drini, na tarde de ontem (13). O 
pai do garoto assassinado res-
pondeu por quase quatro horas 
as perguntas oriundas da Juíza 
Sucilene Engler, do Ministério 
Público e de seus advogados. A 
defesa de Edelvânia Wirgano-
vicz fez apenas um questiona-
mento.
- Depoimento de Graciele:

Durante a manhã de hoje, 
ocorreu o interrogatório de 
Graciele Ugulini, O advogado 
não permitiu que a ré fosse in-
quirida pelo Ministério Públi-
co, autor da ação criminal. A 
madrasta de Bernardo apenas 
respondeu as perguntas da ma-
gistrada que preside o júri e das 
defesas dos acusados.

Chorando o tempo todo, 
Graciele disse que amava o 

enteado como um filho e que 
viveu um trauma depois que 
sofreu um aborto espontâneo. 
Também afirmou que era so-
brecarregada em virtude do ex-
cesso de trabalho atribuído por 
Leandro Boldrini. – Isso me 
deixou em depressão – revelou 
a madrasta.

Morte acidental:
A acusada disse que o ente-

ado pediu para ir junto a Fre-
derico Westphalen e tomou em 
casa um remédio para enjoo. 
No interior de Tenente Portela, 
Graciele foi autuada pela Polí-
cia Rodoviária Estadual por ex-
cesso de velocidade. Ela decla-
rou que o fato deixou Bernardo 
agitado e que ele dizia: “a gente 
vai ser preso”. Então, a madras-
ta deu Ritalina para o menino, 
mas ele seguiu agitado. – De-
pois joguei a bolsa no banco de 
trás e mandei ele tomar mais re-
médio. Não vi quanto o Bernar-
do ingeriu – relatou a ré.

Graciele contou que che-
gando a Frederico Westphalen 
encontrou-se com Edelvânia 
e trocaram de carro. O motivo 
seria que a amiga queria lhe 
mostrar o veículo novo e estava 

aprendendo a dirigir. – Bernar-
do permanecia no banco de trás 
do carro, imóvel e babando. Es-
tava sem pulso. Vi que faltavam 
cinco ou seis remédios na carte-
la – disse a interrogada.

A ré ainda frisou que insistiu 
para que Edelvânia a ajudasse. 
A amiga cedeu e indicou um 
lugar para enterrar o corpo, no 
interior de Frederico Westpha-
len. – A Edelvânia cavou o bu-
raco com uma chave de roda. 
Não tinha soda caustica – rea-
firmou Graciele, acrescentando 
que não houve a injeção letal no 
menino.

Pós-enterro:
Depois que enterraram o 

corpo da criança, Graciele dis-
se que tentou esconder o fato 
de Leandro e parecer normal, 
inclusive indo a uma festa no fi-
nal de semana na cidade de Três 
de Maio.

Leandro fez contatos e bus-
cas pelo filho. – Bernardo tinha 
uma agenda e 
ficávamos ligan-
do para os cole-
gas – declarou a 
madrasta.

Denúncia:
G r a c i e l e 

Ugulini, confor-
me a denúncia 
do Ministério 
Público, con-
correu para a 
prática do crime 
ao associar-se a 
Leandro Boldri-
ni no planeja-
mento da morte, 
participando di-
retamente de sua 
execução em to-
das as etapas, ar-
regimentando com-
parsas para a prática criminosa, 
conduzindo a vítima até o local 
de consumação do homicídio, 
ministrando-lhe medicamento 
tanto por via oral quanto intra-
venosa, além de engendrar e 
encenar etapas de álibi.

O motivo seria porque ela e 
Leandro não queriam partilhar 
com Bernardo os bens deixados 
por Odilaine Uglione e ainda 
porque consideravam o meni-
no ‘um estorvo’. Graciele teria 
oferecido dinheiro à Edelvânia 
Wirganovicz para ajudá-la a 
matar o garoto. A acusada tam-
bém responde por ocultação de 
cadáver.

- Depoimento de 
Edelvânia:

Edelvânia Wirganovicz foi 
a segunda acusada no processo 
criminal a prestar depoimento 
nesta quinta-feira. Ela detalhou 

que sua participação na morte 
de Bernardo foi indicar e cavar 
aonde o corpo foi enterrado. A 
ré inocentou seu irmão Evan-
dro.

A depoente salientou que 
já morou junto com Graciele. 
Também revelou que acober-
tava um relacionamento que a 
amiga tinha em Frederico Wes-
tphalen. – No dia em que Ber-
nardo foi morto, a Graciele teria 
um encontro com o amante. Ela 
disse a Leandro que iria para 
Frederico Westphalen comprar 
uma televisão. Foi o médico 
que mandou Bernardo acompa-
nhar a madrasta – declarou a ré.

Edelvânia contou que na-
quela sexta-feira encontrou 
Graciele e Bernardo, e que fi-
cou com o menino na praça 
para que a amiga pudesse rever 
o amante. – O garoto começou 
a surtar. Graciele voltou, abriu 
a bolsa e deu remédios para ele. 
Colocamos ele no meu carro e 

ele desmaiou – contou a assis-
tente social.

A acusada falou que in-
sistiu para levar a criança ao 
hospital, mas a madrasta não 
deixou. – Quis ir à delegacia, 
mas fui ameaçada de morte. Tu 
vai levar a culpa porque é po-
bre – teria dito Graciele para 
Edelvânia. A madrasta também 
teria efetuado ameaças contra a 
família Wirganovicz.

Cova:
– Trabalhei na lavoura até 

meus 17 anos. Eu tenho força 
para fazer uma cova. Meu ir-
mão é inocente – afirmou Edel-
vânia. Ela é quem indicou o lo-
cal para enterrar o corpo e feito 
a cova vertical.

Depois de enterrar o corpo, 
as duas amigas voltaram para a 
cidade de Frederico Westpha-

len e Edelvânia jogou as roupas 
de Bernardo em uma lixeira na 
frente do prédio onde residia.

Recompensa:
Edelvânia negou que re-

cebeu dinheiro antecipado de 
Graciele para que ajudasse a 
matar Bernardo. – Ela só me 
ofereceu dinheiro para que eu 
não contasse a polícia – disse 
a ré.

No depoimento também re-
latou que pagou os R$ 6 mil, 
referentes às parcelas de seu 
apartamento, com dinheiro pró-
prio. – Não passava por proble-
mas financeiros porque recebia 
ajuda do companheiro – acres-
centou a assistente social.

O interrogatório foi suspen-
so quando Edelvânia desmaiou 
no Plenário e precisou de aten-
dimento médico. Ao retornar, 
a acusada não respondeu mais 
nenhuma questão e o depoi-
mento dela foi encerrado.

- Depoimento de Evandro:
Último dos 

quatro réus a 
prestar depoi-
mento, Evandro 
Wirganovicz foi 
ouvido na tarde 
desta quinta-fei-
ra. Ele é acusa-
do de ter aberto 
a cova aonde o 
corpo de Bernar-
do foi enterrado, 
no interior de 
Frederico Wes-
tphalen.

O motorista 
negou participa-
ção no homicí-
dio. – Nunca fiz 
nada de errado. 
O que eu sei é 

o que a mídia falou 
– declarou Evandro. Ele acres-
centou: “tenho orgulho de ser 
quem eu sou. Deus sabe que eu 
não devo. Vou contar tudo o que 
aconteceu para os meus filhos”.

Versões:
O acusado chorou ao falar 

que, quando o crime ocorreu e 
ele foi preso, não sabia de nada. 
Alegou que mudou as versões 
para a polícia sobre a sua pre-
sença no local próximo aonde 
Bernardo foi enterrado porque 
sentiu medo. – Eu não fiz. Eu 
não devo. Perdi tudo. Quem fez, 
sabe que tem que pagar. Mas eu 
não fiz – reiterou Evandro.

Impedimento:
O Ministério Público tam-

bém não pode fazer perguntas 
ao acusado, que respondeu so-
mente aos questionamentos da 
Juíza Sucilene Engler e das de-
fesas dos outros réus.Evandro Wirganovics é acusado de fazer a cova para enterrar o buraco

Graciele é acusada de ser autora do crime

Edelvânia reponde por ter ajudado Graciele

Fotos: R
eprodução Tribunal de Jutiça

Por Diones Roberto Becker
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É parte da cultura dos moradores das pequenas e médias cida-
des gaúchas serem respeitosos com quatro personagens da comu-
nidade: o delegado de polícia, o padre, o pastor e o médico.  Esse 
respeito vem de longe, e não é raro encontrar, nessas cidades, ruas, 
praças, escolas e bibliotecas que levam os nomes desses persona-
gens, em um reconhecimento ao seu trabalho.

Três Passos se inclui entre essas cidades. E foi justamente 
esse respeito à figura do médico que protegeu por muito tempo 
a imagem de Leandro Boldrini, um filho de pequenos e pobres 
agricultores do interior do município que, por seus méritos pesso-
ais, conseguiu cursar a Faculdade de Medicina em Santa Maria. E 
depois se estabeleceu com uma bem-sucedida clínica médica na 
cidade. Em 2010, a  mulher  de Boldrini, Odilaine Uglione,  en-
trou no consultório dele e se suicidou com um tiro da cabeça. Em 
linhas gerais, a morte foi atribuída a problemas emocionais dela e 
a investigação policial concluiu e a Justiça aceitou que realmente 
foi um suicídio. O casal tinha um filho chamado Bernado Uglione 
Boldrini, na época com sete anos.

Não há registro de que algum dos pacientes de Boldrini tenha 
deixado de ir ao seu consultório devido ao suicídio da Odilaine. O 
caso foi esquecido e elei seguiu na sua bem-sucedida carreira de 
médico. Hoje Boldrini está sentado no banco dos réus responden-
do pela morte do filho Bernardo, em 2014, em cumplicidade com 
a madrasta do menino, Graciela Ugulini, e os irmãos Edelvânia e 
Evandro Wirgnovicz. Os quatro aguardaram o julgamento presos.

A história desse menino poderia ter tido outro final. Não teve 
porque, muito embora a maioria dos moradores da cidade soubes-
se dos maus tratos a que ele era submetido pelo pai e pela madras-
ta, poucos levaram suas queixas a sério – todos os fatos constam 
na investigação da delegada Caroline Bamberg e nos processos.

Eu trabalhei nesse caso como repórter e tenho um bom conhe-
cimento do perfil dos 23 mil moradores de Três  Passos. Por conta 
de um dos focos da minha carreira ter sido os conflitos agrários e 
a cidade ter fornecido os principais contingentes de militantes do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), sempre 
andei muito pela região.

Durante a cobertura da morte do menino, escrevemos que a 
rede de proteção – Conselho Tutelar, Justiça e outros órgãos – não  
deu ouvidos aos pedidos de socorro de Bernardo. Deixamos pas-
sar batido o fato de que esses órgãos são dirigidos por pessoas da 
comunidade local, que estão inseridas dentro da cultura do respei-
to à figura do médico. Eu sou do interior, nasci em Santa Cruz do 
Sul e me criei em Encruzilhada do Sul, e sei como esse sentimento 
em relação às figuras que a comunidade considera “respeitosas” 
funciona.

O inquérito da delegada Caroline é muito objetivo e recheado 
de provas contra Boldrini. Mostra como ele arquitetou, em cum-
plicidade com Graciela, a morte do menino. Claro, o inquérito 
é contra um médico. No máximo, pode servir de reflexão sobre 
a questão cultural. Lembro que, na ocasião em que Boldrini foi 
preso, conversei com o Conselho Regional de Medicina do Rio 
Grande do Sul (CREMERS) sobre o caso do pai de Bernardo. 
Fui informado que caso uma das provas da condenação fosse o 
uso do seu conhecimento de medicina para praticar o crime, ele 
poderia perder a licença de médico. Portanto, se assinatura na re-
ceita médica usada pela madrasta para comprar a medicação que, 
ministrada em uma dose letal, matou o menino, é de Boldrini, ele 
pode ter problemas como CREMERS.  A defesa dele  afirma que 
a assinatura não é dele.

Claro, a questão cultural foi consolidada nos tempos que a fi-
gura do médico era rara no interior. Hoje não é mais. Três  Passos 
conta com mais de 10 profissionais e anualmente as faculdades 
colocam um contingente respeitável de médicos no mercado de 
trabalho. Como repórteres, é nossa obrigação começar a alertar as 
comunidades do interior de que as coisas mudaram. É um traba-
lho longo. Mas, se feito, dará a outras pessoas uma chance que o 
menino Bernardo não teve:  de suas histórias serem levadas a sério 
e salvarem suas vidas.  E foi apostando na cultura da imagem do 
médico nas comunidades do interior que  durante o seu depoi-
mento  no júri, o médico se voltou para os jurados e fez a seguinte 
pergunta:  “vocês acreditam  que um pai vai planejar a morte de 
um filho? “.  Todos sabem que ele o Dr. Boldrini. É simples assim.

Por que ninguém acreditou 
no menino Bernardo?

Por Carlos Wagner

Um desfecho para o caso de 
maior repercussão da região

Está acontecendo nesta se-
mana o desfecho do caso de 
maior repercussão da nossa re-
gião e um dos maiores da his-
tória jurídica do Rio Grande do 
Sul.

Desde o crime que ocorreu 
em 04 de abril de 2014, várias 
páginas na internet, passeatas e 
manifestações públicas pedin-
do justiça para o caso acabaram 
por tornar o caso e imagem de 
Bernardo famosa.

A imagem de Bernardo aca-
bou se tornando um símbolo 
de justiça. A casa onde a famí-
lia morava, na época do crime, 
virou um cenário de peregrina-
ção. Pessoas de várias regiões, 
passam no endereço, ao menos 
para olhar, as vezes mais emo-
tivas, para deixar faixas, cartas 
e flores.

Uma das provas da reper-
cussão do crime, é que desde 
2014 o nome Bernardo entrou 
na lista dos mais registrados do 
Brasil.

Uma forma de referência ou 
de homenagem, o fato é que a 
percussão do caso levou Ber-
nardo para um patamar acima 
daqueles ocupados por outras 
vítimas, de crimes tão violentos 
quanto.

O julgamento que veio com 
a missão de fazer justiça para o 
menino, seguiu a mesma linha 
de repercussão.

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul decidiu transmi-
tir via internet o julgamento, 
usando o Youtube, plataforma 
de propagação de vídeos, para 
transmitir para o grande públi-
co.

Rádio, Sites, Jornais e ou-
tros meios de difusão jornalis-
tica usaram as imagens e áudios 
em suas próprias plataformas. A 
Rádio Província, por exemplo, 
transmitiu na íntegra os depoi-
mentos dos quatro réus do caso 
e depois os debates entre acu-
sação e defesa, que iniciaram 
nesta quinta-feira.

O resultado do júri, que de-
verá sair nesta sexta-feira, co-
loca um ponto final em muitas 
perguntas que eram ajuizadas 
nas rodas de conversas da re-
gião nos últimos cinco anos: Os 
réus são todos culpados?

A missão estará nas mãos de 
sete pessoas, cinco homens e 
duas mulheres que responderão 
se os acusados são ou não cul-
pados e se condenados caberá 
a juíza Sucilene Engler Werle, 
jovem magistrada que passou 
por Tenente Portela, proclamar 
a tão aguardada sentença.

Bernardo Boldrini transformou-se em um símbolo de justiça na região

Várias faixas estão expostas na casa de Bernardo

Bernardo era filho do médico cirurgião de Três Passos, que é um dos acusa-
dos do crime

Transmitido ao vivo o julgamento teve uma grande repercussão durante 
está semana
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela
Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove 

horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de março de 2019, com as seguintes presenças: Vere-
adora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/
PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GA-
BRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, MARILENE SILVEIRA/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA 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.

EXMA SRA. ROSANGELA FORNARI DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE POR-
TELA – RS. - João Antônio Gheller, Vereador integrante da Bancada do MDB, vem a presença de Vossa Excelência, 
solicitar dispensa dos trabalhos da Sessão do dia 11 de março de 2019, por motivos de ordem particular, ao mesmo tempo 
em que solicita a convocação do suplente imediato para assumir a cadeira vaga.

Convocação: ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Tenente Portela, no uso das atribuições legais que lhe confere em razão do cargo,  C O N V O C A: A Suplente de Vere-
ador Marilene Silveira  integrante da Bancada do MDB, para assumir uma cadeira no Legislativo Municipal de Tenente 
Portela, na sessão ordinária do dia 11 de março de 2019, em decorrência do pedido de licença formulado pelo Vereador 
titular João Antônio Gheller.

Dando continuidade passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores que são os se-
guintes:

Da Vereadora Rosangela M. Ferrari Fornari: 
1 – Requereu ao Poder Executivo para que seja informado a esta Casa Legislativa quantas Agroindústrias estão aptas 

e funcionando neste momento em Tenente Portela e quantas estão em andamento.
2 – Sugeriu ao Senhor Prefeito Municipal para que seja proporcionado ao veterinário da Municipalidade uma quali-

ficação junto a Secretaria de Agricultura com aval do SEMA para que este possa fazer as licenças ambientais necessárias 
aos munícipes.

3 – Indicou o encaminhamento de correspondência a Senhora Marcia Mueller Medeiros, responsável pelo SENAR 
em Tenente Portela, solicitando para que a entidade que realize nesta cidade um curso para soldador, justificou que foi 
procurada por várias pessoas reivindicando o solicitado.

Da Vereadora Marilene Silveira:
1 – Solicitou ao Poder Executivo Municipal, que seja determinado ao setor competente da Municipalidade para que 

seja realizado o desentupimento da boca de lobo localizada na Rua Luis Carlos Schepp, em frente ao posto de saúde. 
Justificou que em dias de ocorre chuva de grande volume, a agua corre sob a rua, desaguando na Rua Itapema o que causa 
transtorno para os moradores e usuários destas ruas. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Tiago e Rosangela.

2 – Solicitou para que ao Senhor prefeito Municipal determine ao setor competente da Municipalidade a recuperação 
de três bueiros localizados na estrada que liga Marco da Pedra e Oito de Março e que seja realizada a recuperação do 
Pontilhão sobre o Rio Barra Da Fortuna. Por fim requereu a recuperação do final da estrada na localidade de Marco da 
Pedra próximo a Granja Dikel, são aproximadamente 150 metros.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Solicitou ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo juntamente com a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos efetue a construção de calçamento na Rua Ângelo Splendor localizada no Bairro Izabel. Anexo abaixo assinado 
dos moradores da referida Rua. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Marilene, Rosangela e Odilo

Do Vereador Rubens Antônio Marroni Furini:
1 – Solicitou ao Poder Executivo Municipal para que seja informado a esta Casa qual a metodologia de cálculo usada 

para calcular a contribuição de melhoria dos beneficiários do asfalto compreendendo a Rua Tamoio, parte da Tamandaré 
e adjacências.

2 -  Solicitou ao Poder Executivo Municipal para que juntamente com o Conselho Municipal de Transito, efetue a 
construção de um redutor de velocidade (quebra-molas), na Rua Roberto Bernardi, no Bairro São Francisco. Anexo abai-
xo assinado dos moradores da referida rua. Esta solicitação foi subscrita pelo vereador Luís.

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1 – Solicitou para que fosse encaminhada correspondência Parabenizando o Poder Executivo Municipal e o Conselho 

Municipal das mulheres pelo belíssimo evento realizado no último domingo dia 10 de março proporcionando uma tarde 
atrativa e divertida, valorizando as nossas mulheres portelenses. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Luis.

2 - Solicitou para que fosse encaminhada correspondência parabenizando a EMATER ASCAR de Tenente Portela, 
Administração Municipal, Cooperativas de Credito Comunidade de Daltro Filho, pela organização do Seminário Regio-
nal de Secagem e Armazenagem de Grãos, realizado no último dia 27 de fevereiro, sendo essas ações importante para 
informações e busca de mais conhecimento, sendo uma troca de experiências, valorizando e incentivando nossos agricul-
tores. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Rosangela e Tiago.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Solicitou ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo determine ao setor competente a construção de um 

redutor de velocidade (quebra mola), bem como a demarcação de faixa de segurança para os pedestres em frente ao 
Escola Estadual Tenente Portela, na Avenida Ceres, bem como seja efetuada a colocação de placas indicativas de área 
escolar e a velocidade permitida para veículos naquele local. Justificou o vereador que o presente pedido tendo em vista 
o grande número de pedestres, principalmente de alunos que diariamente transitam naquela Avenida. Esta proposição foi 
subscrita pelos vereadores Itomar e Rosangela.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo informe a esta Casa quais as máquinas foram adqui-

ridas com recursos do Município e quais as oriundas de emendas de recursos de emendas, especificando o valor de cada 
máquina e a origem do dinheiro.

2 – Informa ao Senhor Prefeito Municipal das condições de extrema precariedade que se encontram as pontes nas 
comunidades de Lajeado dos Machados e nas proximidades da chácara Sganderla, solicitando ainda para que sejam 
tomadas providencias imediatas, pois são pontes prestes a desabar e já existem pessoas que se encontram em situação 
de isolamento em virtude dos obstáculos e risco que as pontes oferecem. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores 
Itomar, Luis, Odilo e Marilene.

3 - Solicitou ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo determine ao setor competente a realização de reparos 
na estrada que inicia no Silo Hanauer até o Braço Forte, além da estrada com início em São Pedro até Lajeado Leão, 
Linha São Luís e Linha Becker. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Itomar.

Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1 – Solicitou para que fosse encaminhada correspondência parabenizando a Equipe de trabalho da Secretaria Mu-

nicipal de saúde e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, pelo belíssimo trabalho desenvolvido junto a Praça do 
Imigrante, sendo que foi realizado a limpeza e pintura, contribuindo desta forma para que as famílias tenham mais uma 
opção para o lazer.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 016/2019: Que autoriza o Poder Executivo a cobrar a contribuição de melhoria 

decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica em vias públicas que especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 017/2019: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de cré-

dito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 018/2019: Declara situação de caráter excecional previsto no Art. 37, IX, da 

CF/88 e autoriza contratação temporária para o cargo de cuidador residente e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 019/2019: Que inclui dispositivo no PPA, LDO E LOA, autoriza abertura de 

crédito e dá outras providências.
Ante - Projeto de Lei do Poder Legislativo: Autor Vereador Itomar Ortolan - Que autoriza o Poder Executivo Muni-

cipal a criar serviço de pronto atendimento médico e da outras providencias.
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus 

encerrou os trabalhos.
Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 11 de março de 2019. Você ainda poderá acessar o site 

www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

Extravio de Bloco
ARMINDO SIEDE residente no município de Redentora-RS, 

comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 069  756261 a 069  756270) com 
inscrição estadual sob o nº 2161001447, série 069  756261.

Extravio de Bloco
ARMINDO SIEDE residente no município de Redentora-RS, 

comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 099  663361  a 099  663370) com 
inscrição estadual sob o nº 2161001447, série 099  663361.

Extravio de Bloco
MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA residente no 

município de Redentora-RS, comunica que perdeu, extraviou 
ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural 
(P 144 431871 a 144 431880) com inscrição estadual sob o nº 
2161039312, série 144 431871.

Extravio de Bloco
MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA residente no 

município de Redentora-RS, comunica que perdeu, extraviou 
ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural 
(P 148 626951 a 148 626960) com inscrição estadual sob o nº 
2161039312, série 148 626951.

Extravio de Bloco
MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA residente no 

município de Redentora-RS, comunica que perdeu, extraviou 
ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (P 
155 824331 a  155 824340) com inscrição estadual sob o nº 
2161039312, série  155 824331.

Sua marca em 
destaque no 

jornal mais lido 
da região

(55) 3551-1877
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Expectativas para safra de verão são 
atualizadas pela Emater/RS-Ascar

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou, na noite desta quinta-
-feira (14), que o governo estu-
da medidas legais para barrar a 
instalação da placa padrão Mer-
cosul nos carros brasileiros. Em 
uma transmissão ao vivo em 
sua página pessoal no Face-
book, ele afirmou não identifi-
car benefícios à população com 
o novo modelo de identificação 
veicular.

– Vamos ver se a gente 
consegue anular essa placa do 
Mercosul. Não traz benefício 
para o Brasil essa placa. É um 
constrangimento. Uma despesa 
a mais para a população.

O novo modelo de placas, 
que começou a ser instalado 
no ano passado em diversos es-
tados do país, entre eles o Rio 
Grande do Sul, é alvo de críti-
cas pelo valor, no mínimo R$ 
250, e por não trazer a cidade 
de registro do carro. No entan-
to, nenhum prazo foi definido 
para o anúncio de mudanças no 
emplacamento veicular.

O presidente ainda relatou 
que o novo modelo de passa-
porte brasileiro, que trará o 
Brasão da República na capa, 

já está pronto e começará a ser 
utilizado nas próximas sema-
nas. Atualmente, o documento 
traz o símbolo do Mercosul em 
destaque. Ao lado de Bolsona-
ro na transmissão, o chanceler 
Ernesto Araújo confirmou a in-
formação.

– Está dentro da programa-
ção para os primeiros 100 dias 
de governo. Já está pronto. O 
brasão voltará para orgulho dos 
brasileiros.

Araújo também falou sobre 
a viagem que o presidente fará 
aos Estados Unidos, com em-
barque previsto para o próximo 
domingo (17). Entre os acordos 
que serão firmados, está o que 
envolve a Base de Alcântara, no 
Maranhão. Uma parceria será 
selada para que satélites ame-
ricanos possam ser lançados do 
local. Bolsonaro será recebido 
na Casa Branca pelo presidente 
Donald Trump. Também pode 
ser pauta do encontro o fim da 
exigência de visto para turistas 
dos EUA.

Em março, o presidente ain-
da irá para Chile e Israel. No 
segundo semestre, irá visitar a 
China, maior parceiro econômi-
co brasileiro.

A transmissão, de cerca de 
15 minutos, contou ainda com a 
presença do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta. Ele 
confirmou que a campanha de 
vacinação contra a gripe será 
iniciada em Amazonas, devido 
a um surto que já causou mor-
tes no Estado. As doses deverão 
chegar até o início da próxima 
semana. Nas demais regiões, a 
imunização começa em abril.

Bolsonaro prestou condo-
lências às famílias das vítimas 
do atentado contra a escola 
Raul Brasil, em Suzano, São 
Paulo, afirmando que o gover-
no “fará o possível para evitar” 
novos casos, repetindo o que 
havia postado nesta quarta-feira 
(13) no Twitter.

Também não poupou a im-
prensa, criticando uma reporta-
gem do jornal Folha de S.Paulo 
que liga sua contrariedade à 
importação de banana do Equa-
dor a benefícios a membros de 
sua família que moram no Vale 
do Ribeiro, no interior paulis-
ta. Segundo ele, a reclamação 
quanto à compra da fruta equa-
toriana é pelo alto custo devido 
ao transporte e por eventuais 
falhas sanitárias.

Primeiros emplacamentos feitos no RS

Coordenadora detalha 
projeto ‘Onde a onça

 bebe água’

outora em Gestão Ambien-
tal na Universidade Federal de 
Santa Maria, Suzana Marcuzo, 
participou do programa Tribuna 
Popular onde comentou sobre 
o projeto “Onde a Onça bebe 
Àgua”. O projeto patrocinado 
pelo Boticário tem o objetivo 
de trazer informações sobre o 
Parque Estadual do Turvo, sua 
biodiversidade e sobre a onça 
pintada, que vive unicamente 
em solo gaucho neste local. “O 
Salto do Yucumã é um dos atra-
tivos, o grande mote do parque 
está na sua única e espcial bio-
diversidade e é isso que quere-
mos levar para os visitantes.”

“Nosso objetivo do projeto é 
que a população receba a infor-
mação através de mecanismos 
que estarão sendo instaladas 
no Parque Estadual do Turvo. 
Essas informações serão repas-
sados através de atividades in-
terativas e recreativas. Jogos e 
brincadeiras por exemplo para 
passar informações para os vi-
sitantes.”

Doutora Marcuzo ainda ci-
tou que serão trabalhados com 

cursos de qualificação na re-
gião, sendo que através destes 
serão repassados para os guias 
de trilhas qualificação para 
atender os turistas, bem como 
serão realizados cursos sobre o 
plantio e de produção de plan-
tas frutíferas da floresta para 
possibilitar que o turista possa 
levar para casa lembranças que 
representam a floresta, como 
compotas e outros produtos.

“Toda a informação é muito 
rápida para o planeta todo e a 
gente tem que aproveitar o lado 
bom disso.”

Sobre as capacitação ela diz 
que os condutores de trilhas 
poderão ter seus dados no site 
do parque, para então ter trilhas 
agendadas por parte dos turistas 
que serão recebidos por esses 
guias que farão uma trilha pos-
sibilitando um conhecimento 
muito maior por parte turista.

Ela cita que o projeto ainda 
em parceria com a Rota do Yu-
cumã estará colocando placas 
na região trazendo informações 
e direcionando para o Parque 
Estadual do Turvo.

Onça Pintada fotografada no Parque Estadual do Turvo

 B
-E

 N
ils

en
 P

ho
to

gr
ap

hy

Profissionais de Sala de Vacinas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Redentora reuniram-se com representantes da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) hoje, dia 11 de março, pela 
manhã.

De acordo com a enfermeira Carla Bridi, responsável pela Sala 
de Vacinas, o assunto da reunião foi os relatórios da Sala de Vaci-
nas e da Sesai do ano 2018.

Recentemente foi confirmado que o escritório da SESAI seria 
transferido de Tenente Portela para Redentora.

Redentora: 
Secretaria de Saúde e 

Sesai apresentam
 relatórios de vacinas
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

A partir de agora, as máquinas 
Vero aceitam o seu CresolCard: 
é muito mais praticidade e 
agilidade para você!

CresolCard: é débito, é crédito, 
é para você! Solicite já o seu!

GERAL

Estado repassa R$ 46,5 milhões 
do Teto MAC a hospitais

Os hospitais do Rio Grande 
do Sul receberam nesta segun-
da-feira (11), R$ 46,5 milhões 
para atendimentos de pacien-
tes do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

O repasse feito pelo governo 
do Rio Grande do Sul represen-
ta a totalidade do Teto Finan-
ceiro de Média e Alta Comple-

xidade (Teto MAC). A verba 
é destinada para o custeio de 
procedimentos ambulatoriais 
e hospitalares nos serviços do 
SUS.

O valor, recebido do minis-
tério da Saúde, foi repassado 
para mais de 200 instituições, 
entre hospitais, laboratórios e 
clínicas médicas que têm con-

tratos com o governo do estado 
para a realização de procedi-
mentos de média e alta comple-
xidade pelo SUS.

Também em março, a secre-
taria estadual da Saúde (SES) 
prevê pagar os R$ 41,5 milhões 
devidos aos municípios na área 
da saúde, referente a 100% do 
passivo de janeiro.

Valor foi repassado pelo estado paraos hospitais
Jalm

o Fornari

TSE abre prazo para 
eleitor evitar o 

cancelamento do título
Quem não votou e nem justificou a falta em pelo menos três 

votações seguidas tem até o dia 06 de maio para regularizar a situ-
ação perante a Justiça Eleitoral. Para isso, o cidadão precisa com-
parecer ao cartório eleitoral munido de documento de identificação 
com foto e comprovante de residência. Além disso, deverá pagar as 
multas referentes às ausências.

Para somar as três faltas, são contados também os turnos de 
votação. Ainda são contabilizadas as eleições suplementares, con-
vocadas quando o pleito oficial é anulado devido a irregularidades. 
Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais 
de 2,6 milhões de pessoas podem ter o título cancelado caso não 
resolvam a situação.

Conforme o TSE, os nomes dos votantes faltosos estão sendo 
divulgados desde o último dia 20 de fevereiro. A lista pode ser con-
sultada em qualquer cartório eleitoral do país.

O cancelamento do título eleitoral acarreta em vários problemas 
para o cidadão, como impossibilidade de obter passaporte e cartei-
ra de identidade; receber salário de função ou emprego público; 
contratar empréstimo em instituição financeira pública e participar 
de concorrência pública ou administrativa estatal, entre outros.

Aqueles que têm o comparecimento facultativo as urnas, pesso-
as entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos, não terão o título eleitoral 
cancelado. A medida também vale para os portadores de deficiên-
cia ou a quem seja impossível ou extremamente oneroso o cumpri-
mento das obrigações eleitorais.



ROTA DO YUCUMÃ, 15 de março de 2019 13GERAL
COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

A equipe de Recursos Hu-
manos da 21ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE / 
Três Passos) promoveu, em 28 
de fevereiro, uma capacitação 
com os diretores das escolas 
estaduais de sua jurisdição. O 
evento ocorreu no auditório da 
sede desta CRE para esclarecer 
as regras que regem a gestão 
das escolas estaduais do RS. 
As atividades foram iniciadas e 
coordenadas por Adriana Tram-
pusch, encarregada pelo setor.

Após a apresentação da 
equipe e a exposição resumida 
das atribuições das assessoras 
de cada pasta dos Recursos Hu-
manos, foram repassadas, com 
detalhes, informações relevan-
tes com ênfase nas responsabi-
lidades dos gestores das escolas 
em relação ao cumprimento do 
legalmente estabelecido para 
suas funções e das orientações 
da mantenedora, a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc). 
Cada assessora é referência 

para diversas pastas. A equipe 
de RH da 21ª CRE é formada 
por oito servidores.  

Com a capacitação, direto-
res eleitos e reeleitos em no-
vembro de 2018 estão aptos a 
bem cumprir com suas obriga-
ções no âmbito de suas compe-
tências. Os participantes avalia-
ram a reunião como produtiva 
e esclarecedora. Cada diretor 
participará, na medida de suas 
necessidades, de outras capaci-
tações necessárias.

Diretores de escolas passam por 
capacitação na 21ª CRE

Nos dias 20 e 21 de mar-
ço, a Famurs será sede de um 
seminário sobre educação mu-
nicipal. Promovido pela Con-
federação Nacional dos Muni-
cípios (CNM) o projeto integra 
o “CNM Qualifica”, que oferta 
seminários e cursos de capaci-
tação para servidores e funcio-
nários com temas variados e 
que são de interesse das admi-
nistrações municipais. Em Por-
to Alegre, o curso abordará os 
novos desafios do financiamen-
to da educação. A qualificação 
acontece no Auditório Alceu 
Colares, na sede da Famurs, das 
8h às 18h.

De acordo com a organi-
zação, o seminário tem como 
objetivo qualificar os partici-

pantes para agirem no sentido 
de implementar ações que im-
pliquem na arrecadação mu-
nicipal, de forma a melhorar 
as condições financeiras dos 
mesmos, auxiliando, desta for-
ma, na melhoria das políticas 
públicas destinadas a atender a 
população.

As vagas para o evento são 

FAMURS recebe seminário sobre 
financiamento da educação municipal

limitadas e as inscrições são 
gratuitas para municípios filia-
dos a CNM. Interessados de-
vem realizar sua inscrição pelo 
portal CNM Qualifica. Mais 
informações sobre o projeto po-
dem ser obtidas através do te-
lefone (61) 2101-6655 ou pelo 
e-mail atendimento@cnm.org.
br.

FA
M

U
R

S
D

ivulgação/21 C
R

E

Tchê, tu dança em CTG a anos e não faz ideia o que está dançan-
do? Quando elas começaram? E quem pesquisou, tu sabes? Maça-
nico é um bicho? Qual dança veio antes ou depois? O tatu é bicho 
manso mesmo e nunca mordeu ninguém? E Caranguejo é peixe ou 
não é?

     As danças gaúchas são as mais coreográficas danças brasileiras 
e são marcadas pela influência das culturas espanholas, portuguesa e 
francesa. As danças gaúchas estão impregnadas no verdadeiro sabor 
campesino do Rio Grande do Sul, são legitimas expressões da alma 
gauchesca. Em todas elas está presente o espirito de fidalguia e de 
respeito à mulher, que sempre caracterizou o campesino rio-gran-
dense. Ás vezes, também a dança gaúcha é caracterizada por movi-
mentos e sapateados fortes. Em seus volteios exige grande esforço 
dos dançarinos, chegando em alguns casos, apresentar-se como um 
desafio de perícia, agilidade e audácia.

      Danças típica do fandango gaúcho, o Anu divide-se em duas 
partes totalmente distintas: uma parte cantada e outra sapateada. 
Aproxima-se bastante da “queromana” principalmente pelo passeio 
cerimonioso que os pares realizam. O período em que o Anu gozou 
de maior popularidade, no Rio Grande do Sul, foi em meados do 
século passado. A partir daí, tal como ocorreu com as demais danças 
do fandango, foi cedendo lugar às danças de conjunto que surgiam, 
ou se amoldou às características dessa nova geração coreográfica, 
como o Anu de cadena, com nítida influência das danças platinas. O 
Anu é legitima dança de pares soltos, mas não independentes. É uma 
dança grave (na parte cantada e passos cerimoniosos) mas ao mesmo 
tempo viva na parte sapateada e nas evoluções que os homens apre-
sentam. Há um marcante que ordena as figuras e sapateados. Cada 
figura pode ser mandada repetir pelo marcante.

     De ponto de vista musical o Balaio, de procedência do Nor-
deste, guarda nitidamente a feição dos nossos velhos Lundus, aque-
les mesmos que criaram no nordeste do Brasil, o baião. Seu canto 
relembra quadrilhas dos sertanejos, não faltando sequer um redun-
dante “não quero balaio não” bem estranho ao linguajar gauchesco.

     O nome Balaio origina-se do aspecto de cesto que as prendas 
dão a suas saias, quando o cantador diz: “moça que não tem balaio, 
bota a costura no chão”. A esta última voz, as prendas giram rapida-
mente sobre os calcanhares e se abaixam, fazendo com que o vento 
se embolse nas saias. O Balaio, tal como se tornou popular no Rio 
Grande do Sul, apresenta uma simbiose bastante curiosa, realmente 
excepcional. Trata-se de dança sapateada, a ao mesmo tempo, dança 
em conjunto. A coreografia se divide em duas partes, o sapateio e o 
girar de duas rodas concêntricas, constituídas por homens e outra 
por mulheres. O sapateio é uma decorrência das danças sapateadas 
puras, de pares soltos e independentes. A formação de rodas que 
giram é originária da conhecidíssima figura da quadrilha “dames ao 
milieu, chevaliers ao tour” (não me perguntem a tradução porque 
não achei), a qual se encontra presente em danças regionais de todo 
o mundo ocidental.

     Vinda de Portugal, a Cana Verde se tornou popular em vários 
estados brasileiros. Naturalmente foi adquirindo cores locais, em 
cada região e desta forma produzindo variantes da dança-origem. 
A coreografia apresentada pelo grupo Aruanda é a mais difundida 
no Nordeste e Litoral do Rio Grande do Sul. Esta dança já foi po-
pular em todo o País, mas concentrou-se no Sul. A sua coreografia 
apresenta-se por cumprimentos entre os dançarinos e balanceios, 
evolução originária da quadrilha europeia.

    Chimarrita, dança popular em Açores, Portugal, trazida pelos 
açorianos na metade do século XIX. Nos países platinos é conhecida 
por Chamamé. No Rio Grande do Sul é conhecida também por lim-
pa banco, pois ninguém consegue ficar sentado ao ouvir sua melo-
dia. Inicialmente era uma dança de pares enlaçados, com influência 
dos Chotes e valsas. Atualmente os pares dançam soltos, ora numa 
direção ora noutra, em filas e em roda. Em outros momentos execu-
tam passos de polca, bailando juntos.

     Coreograficamente o Chote Carreirinha guardou de modo 
geral os passos da dança de origem, o Chote, mas enriqueceu de 
uma série de variantes, peculiares a determinados municípios Rio-
-grandenses onde todos executam os mesmos movimentos ao mes-
mo tempo.

    Na próxima edição: Valsa, Chote, Tirana do lenço, Pezinho, 
Chimarrita Balão, Chimarrita Alazão. Maçanico.

                    Seguimos...

O Início das Danças 
Tradicionais

Grupo de Hiperdia se reúne no Bairro 
Nove de Julho de Redentora

Uma edição do Programa 
Nacional de Hipertensão e Dia-
betes mellitus (Hiperdia) foi 
realizada, dia 12 de março, na 
comunidade Santa Paulina, no 
Bairro Nove de Julho.

No Hiperdia, a equipe da 
Secretaria Municipal de Saúde 
faz o cadastramento e acompa-

nhamento de portadores de hi-
pertensão arterial e/ou diabetes 
mellitus atendidos na rede am-
bulatorial do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

O médico Adevaldo Luiz 
Vicente Júnior conversou com 
os integrantes do grupo sobre 
prevenção e tratamento de do-

enças.
O Hiperdia destina-se ao ca-

dastramento e acompanhamen-
to de portadores de hipertensão 
arterial e/ou diabetes mellitus 
atendidos na rede ambulatorial 
do Sistema Único de Saúde – 
SUS, permitindo gerar informa-
ção para equipamentos.
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Processo de aposentoria rural 
poderá passar pela EMATER

Mudança já estabelecida 
para o processo de aposentado-
ria rural e que deve entrar em 
vigor na próxima semana pode-
rá acabar não sendo executada. 
Em janeiro deste ano, por meio 
de medida provisória, o gover-
no federal determinou que a de-
claração de atividade rural, até 
então emitida pelos sindicatos, 
passaria a ser feita pelo pro-
dutor, com a validação de um 
órgão oficial de assistência téc-
nica e extensão rural – caso da 
Emater. As informações cons-
tam na coluna Gisele Loeblein, 
da Rádio Gaúcha.

Essa exigência passa a valer 
a partir de terça-feira. O proble-
ma é que ainda não há consenso 
sobre esse novo papel a ser de-
sempenhado pelos extensionis-
tas do país.

A Associação Brasileira das 
Entidades Estaduais de Assis-
tência Técnica e Extensão Ru-
ral (Asbraer) está em Brasília 
para tratar do tema.

Estão sendo debatidos prós 
e contras. A ideia é formar po-
sição única no país. Hoje, o 
grupo tem reunião agendada 
com o secretário de Agricultu-
ra Familiar e Cooperativismo, 
Fernando Schwanke, para tratar 
do assunto.

– É um tema que nos preo-
cupa – afirma Silvana Dalmás, 
diretora administrativa da Ema-
ter do RS, que está na capital 
federal.

A apreensão vem de como 
se dará a preparação para que 
os extensionistas abracem mais 
essa tarefa. Silvana afirma que, 
enquanto não sair um alinha-
mento nacional de como o tema 
será conduzido, a Emater-RS 
não irá atestar as autodeclara-
ções.

Na prática, os relatos são de 
que, enquanto as novas defini-
ções não saem, o processo se-
gue sendo executado pelo mo-
delo antigo.

Governo federal determinou que a declaração de atividade rural será validada por órgão oficial de assistência 
técnica e extensão rural

Gaúcha ZH

O mesmo clima apontado 
agora como mocinho também 
fez as vezes de vilão da pro-
dução gaúcha na safra atual. 
O excesso de chuva no mês de 
janeiro deixou estragos reais na 
produção da Metade Sul, em es-
pecial nas culturas de arroz e de 
soja. Mas os resultados do Nor-
te acabaram funcionando como 
antídoto, diluindo os efeitos ne-
gativos sobre o quadro geral do 
Rio Grande do Sul.

Emater e Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) 
estimam que o Rio Grande do 
Sul colherá sua segunda maior 
safra de grãos de verão, com 
31,95 milhões de toneladas. O 
resultado, apontam os técnicos, 
teve influência direta do tempo, 
que colaborou para que se al-
cançasse produção importante 
na soja e no milho, e do uso de 

Tempo ajuda estimativa para boa 
safra no estado

tecnologia.
Na soja, no entanto, há au-

mento em área, produtivida-
de e produção na comparação 
com o ciclo anterior. As 18,54 
milhões de toneladas são a se-
gunda maior colheita do grão, 
perdendo espaço apenas para 
o histórico resultado de 2017.

Os resultados, de modo geral, 
servirão de adubo para o plane-
jamento da safra 2019/2020 na 
avaliação de Iberê de Mesquita 
Orsi, presidente da Emater:

— Como os números indi-
cam que terá renda, o produtor 
começa a projetar de forma oti-
mista o próximo ciclo.
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Emater e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projetam 31,9 
milhões de toneladas

Município de Tenente 
Portela realizará leilão de 

bens
O Município de Tenente 

Portela RS estará realizando, no 
dia 12 de abril, a venda de ati-
vos inservíveis, através de lei-
lão público oficial on-line e pre-
sencial, a partir das 10 horas, na 
sede da Prefeitura Municipal. 

Os interessados em partici-
par do leilão deverão acessão 
o edital que está disponível no 
site da Prefeitura (www.tenen-
teportela.rs.gov.br) e preenche-
rem todos os requisitos que lá 
constam. 

Serão leiloados os seguin-
tes bens: 2 veículos Fiat Palio 
Fire, 2 caminhões caçamba 
Mercedes Benz, 1 caminhão 
plataforma Mercedes Benz, 1 
veículo Chevrolet Vectra Ex-
pression, 1 veículo Chevro-
let Vectra Sedan Elite, 1 Fiat 
Uno Mille Economy, 1 veícu-
lo Volkswagen Gol Special, 2 
Pick-up Fiat Strada Fire Flex, 
1 veículo Fiat Palio ELX Flex, 
1 Fiat Uno Mille Fire Flex, 2 
veículos Volkswagen Kombi, 
1 Ônibus Iveco Cityclass, 2 Pá 
Carregadeira Michigan, 1 Rolo 
Compactador Muller, 1 Trator 
John Deere, 1 Trator Massey 
Ferguson, 1 Retroescavadeira 
JCB, além de 1 britador móvel 

estacionário e 1 usina asfáltica 
completa com 02 tanques emul-
são. 

Esta ação faz parte da reno-
vação da frota municipal, mui-
tos dos veículos e maquinários 
à venda já foram retirados de 
circulação e substituídos por 
novos, adquiridos pelo Muni-
cípio com recursos próprios ou 
em parcerias com os Governos 
do Estado e Federal. 

Conforme o prefeito Clair-
ton Carboni, a renovação da 
frota se faz necessária em vir-
tude da segurança, rendimento 
e custo de manutenção, “nós 
fizemos esta renovação a cada 
determinado período, pois os 
veículos e maquinários que 
possuímos rodam demais, qua-
se não param, e isso ocasiona 
um desgaste natural, levando à 
um alto custo de manutenção, 
sem falar na segurança, além 
do conforto, pois vários veícu-
los são da Secretaria de Saúde, 
para o transporte de pacientes. 
Então nós adquirimos veículos 
e maquinários novos e agora 
vamos vender os mais velhos. 
Portanto, os veículos novos que 
adquirimos são para reposição”, 
destacou o prefeito Carboni. 

Redentora comunica a 
recuperação da rodovia de 
ligação com Dois Irmãos 

das Missões

O Prefeito Municipal de 
Redentora Nilson Paulo Costa 
comunicou ontem, quarta-fei-
ra, em suas redes sociais, que 
a empresa terceirizada Samak, 
está se deslocando para nos-
sa cidade, para que assim que 
o tempo der condições, estar 
dando início na recuperação da 
Rodovia não pavimentada ERS 
330, entre Redentora e Dois Ir-
mãos das Missões.

Nilson destacou a parceria 

com a Administração Munici-
pal, que vai disponibilizar a li-
cença ambiental e agradeceu ao 
servidor municipal Volmir Ste-
glich pela cedência do material 
pra realizar os reparos.

Ele também agradeceu ao 
Secretário Estadual dos Trans-
portes Jovir Costela, que rece-
beu a comitiva redentorense em 
seu gabinete e agilizou a libera-
ção da ordem de serviço devido 
a urgência da recuperação desse 
trecho.

RD FOCO

EMATER
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Após reunião com dirigen-
tes das equipes inscritas para 
o campeonato de futebol sete, 
edição 2019 que ocorreu na úl-
tima segunda-feira 11 de março 
na sala de reuniões da SMECD 
definiu local, datas, bem como 
o cronograma de jogos da com-
petição.

O campeonato contará com 
a participação de 10 equipes na 
categoria livre masculino e com 
a participação de 140 atletas 
inscritos.

O campeonato de futebol 
sete tem por objetivo promover 
aos adeptos a este esporte o de-

senvolvimento motor, psíquico, 
afetivo e a integração dos des-
portistas de Derrubadas a partir 
de uma visão que concebe o 
esporte como atividade sócio 
educativa e cultural.

A competição é um esforço 
permanente dos organizadores 
para melhorar a qualidade de 
vida de adolescentes, jovens e 
adultos para que possam ocupar 
seu tempo livre em uma ativi-
dade saudável.

Os Jogos de abertura acon-
tecerão no dia 17 de março de 
2019 no Centro Esportivo Mu-
nicipal a partir das 13h30min. 

e está dentro da programação 
das festividades alusiva aos 27 
anos de Emancipação Político–
Admistrativa de Derrubadas, na 
rodada inicial teremos os se-
guintes jogos:

1º) 13h30 -  Barcelona “B” 
X  7 de Setembro

2º) 14h30 - Jaquetá  X  Real 
Madri

3°) 15h30 – Limpa Car Sil-
va X  Palmeiras de Sta. Fé

4º) 16h30 – PSG  X  Barce-
lona “A”

Sedia os jogos da rodada as 
equipes: Juventude de L. Con-
córdia e Do Dejair.

Campeonato de Futebol Sete de 
Derrubadas começa neste final 

de semana

Vista Gaúcha adquire veículo e 
maquinário novo

Com o objetivo de propor-
cionar uma melhor qualidade 
de vida aos munícipes vista-
gauchenses a Administração 
Municipal de Vista Gaúcha, 
adquiriu uma Retroescavadei-
ra Rondon RD 406 nova, no 
valor de R$ 197.000,00 (Cen-
to e noventa e sete mil reais), 
através do Processo Licitatório 
nº72/2018, Pregão Presencial 
nº 32/2018 vencido pela Em-
presa RONDON SA IMPLE-

MENTOS E PARTICIPAÇÕES 
de Caxias do Sul/RS. Maquina 
esta que já está à disposição da 
Secretaria Municipal de Obras 
e prestara serviço à comunida-
de principalmente aos nossos 
agricultores.

Foi adquirido também um 
Veículo Fiat Doblo Essence 
1.8 no valor de R$ 89.800,00 
(Oitenta e nove mil e oitocen-
tos reais), através de Processo 
Licitatório nº 01/2019, Pregão 
Presencial nº 01/2019.

Um Veículo Fiat Ducato 
Ambulância Tipo A - remoção 
simples adquirido através do 
Processo Licitatório nº 77/2018, 
Pregão Presencial nº 35/2018 
no valor de R$ 172.000,00 
(Cento e setenta e dois mil re-
ais), vencido pela empresa 
MARINA VEÍCULOS de Três 
Passos, RS. Veículos estes que 
estão à disposição da Secretaria 
Municipal da Saúde e prestara 
serviços à população sempre 
que for necessário.

Fotos: D
ivulgação

Neste mês, foram instalados 
equipamentos de contagem de 
tráfego em três rodovias da re-
gião de Palmeira das Missões: 
VRS-801, ERS-569 e ERS-
323. A ação integra a Conta-
gem Volumétrica de Tráfego, 
um estudo coordenado pela 
Superintendência de Pesquisas 
Rodoviárias do Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (Daer). 

Os dispositivos serão uti-
lizados exclusivamente para a 
contagem de tráfego. Não ha-
verá nenhuma aferição de ve-
locidade, tampouco a emissão 
de multas. O objetivo é identi-
ficar o número e a classificação 
de veículos que circulam nas 
estradas gaúchas. Essas infor-
mações serão empregadas para 
planejar ações de construção e 
manutenção da malha viária ad-
ministrada pela autarquia.

Desde o dia (8), existem 
equipamentos na VRS-801 e 
na ERS-569. Na primeira, há 
mangueiras no trecho entre o 
entroncamento da ERS-330 
(Chapada) e o entroncamento 
da BRS-386 (para Carazinho). 
Já na segunda, existem caixas 
instaladas nos postes entre o 

entroncamento com a BRS-468 
(Palmeira das Missões) e o en-
troncamento com a BRS-386 
(para Sarandi). Os dispositivos 
devem permanecer nessas es-
tradas até o dia 16 de março.

Ainda, no dia 9 deste mês 
foram colocadas caixas nos 
postes da ERS-323, no segmen-
to que vai do entroncamento da 
ERS-587 (para Rodeio Bonito) 
ao entroncamento da ERS-325 
(para Pinhal). Elas serão retira-
das da rodovia no dia 17 desde 
mês.

O estudo de contagem de 
tráfego está sendo executado 
pela empresa DBA, contratada 
pelo Daer, e os primeiros apare-
lhos foram instalados em maio 
do ano passado na região de 
Osório. Ao todo, serão mais de 
500 locais de contagem durante 
o período de um ano de duração 
do contrato.

Após a execução do traba-
lho de campo, os resultados 
obtidos serão utilizados para 
alimentar o banco de dados do 
Daer e o Sistema de Gerência 
de Pavimentos. Essa atualiza-
ção permitirá a priorização das 
intervenções de forma mais 
eficaz, otimizando os recursos 
públicos.

Equipamentos de 
contagem de tráfego são 
instalados na região de 
Palmeira das Missões

As instalações estão sendo realizadas em rodovias na região
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Veículo será usado pela secretaria municipal de saúde de Vista Gaúcha
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NEEJA realiza formação continuada 
em Tenente Portela

CRAS planeja atividades para o pró-
ximo mês

Tenente Portela realiza evento em 
comemoração ao dia da mulher

Chuva causa estragos e atrapalha 
trânsito em rodovias

Processo de aposentadoria poderá 
passar pela EMATER

Vista Gaúcha adquire veículo e ma-
quinário público

E MUITO MAIS
NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Ocorreu ontem no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela o primeiro transplante de córnea. A 
unidade de saúde recebeu recentemente a habilitação para o procedimento cirúrgico.

 A cirurgia foi realizada pelo médico Heron Gomes Correia, que é especialista no assunto e tratava 
um paciente que apresentava um caso grave de úlcera de córnea perfurada com hérnia de Iris e luxação 
de cristalino.

A presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks, considera esse um marco para a entidade 
e para o estado do Rio Grande do Sul e se disse muito feliz que mesmo com todos os problemas pelas 
quais passam a casa de saúde e mesmo assim garante um procedimento de alta complexidade que é 
raro no estado e no país.

Hospital Santo Antônio realiza 
primeiro transplante de córnea

Equipe do Hospital Santo Antônio, liderada pelo médico Heron Gomes Correia, que realizou o prossedimento 
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