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Tecnologia
poderá ser 

nova arma no 
combate ao 

crime
César Schirmer,
secretário estadual de segu-
rança pública, esteve reuni-
do com prefeitos
nesta quinta-feira.
Projeto de
videomonitoramento é uma 
das opções apresentadas 
para a região.

18 
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no 
hospital

Operação ataca 
presença de facção 

na região
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contamina trabalhadores 
em usina de reciclagem

Professor é 
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assédio sexual
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Não-Me-Toque sediou maior 
encontro de integração, na 
última semana. Pág.5

PRODUÇÃO ORGÂNICA 
REDUZ CUSTOS

Produzir o próprio 
alimento pode gerar 
economia de 90%. Pág.4

COMEÇA A
COXILHA NATIVISTA

Em sua 38ª edição, evento reúne gaúchos e aquerenciados de todo o 
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião
Região tem a melhor polícia do estado

O trabalho que é realizado pela Polícia Civil e Brigada Militar na 
Região Celeiro é de longe um dos mais eficientes do estado do Rio 
Grande do Sul. Somente a falta de pessoal, recorrente nas duas cor-
porações já seriam suficientes para atravancar a eficácia da aplicação 
prática do trabalho de policiamento ostensivo e de investigação, no en-

tanto, os números conseguidos pelos valorosos policiais da região provam absolutamente o contrário.
Somente a grande operação desencadeada na última quinta-feira já é motivo o suficiente para com-

provar a afirmação que dá título a esse texto. Com pouquíssimos policiais, basta olhar para a Delegacia 
da polícia Civil em Tenente Portela, onde apenas três policiais tem que dá conta de uma grande terri-
tório e numa região onde ocorrem diariamente diversas ocorrências, com estrutura dificultosa e muitas 
vezes com salários atrasados, sem capacidade técnica operacional e com dificuldades que são inima-
gináveis ao público, os policiais da região conseguiram desenvolver depois de um ano de investigação 
realizar uma operação que entra para história como a maior do gênero no estado do Rio Grande do Sul.

A queda de braço entre a bandidagem e a polícia é sempre injusta. Se você analisar que somente no 
decorrer das investigações e durante a operação ocorrida nesta terça-feira foram presas mais de 100 
pessoas e possivelmente alguns ainda ficaram de fora das garras da justiça, dá dimensão, de quantas 
pessoas estão agindo a serviço da marginalidade.

Uma frase do delegado Vilmar Alaídes Schaefer pode dar uma boa resposta de o quanto a nossa 
comunidade está absorvida por uma falsa sensação de segurança da cidade pequena. Diz ele: “A comu-
nidade não tinha dimensão da periculosidade desta facção criminosa.” E de fato, aos olhos da sociedade 
a marginalidade criminosa que estava encravado em diversos municípios da região e era engrossadas 
por pessoas naturais daqui e que com a chegada dessa facção passaram a fazer parte de uma estrutura 
extremamente violenta e organizada, simplesmente parecia não existir.

As facções estão se expandindo e buscando ocupar espaços que são deixados pelo estado até con-
seguir comprometer toda a engrenagem. E eles têm conseguido. Basta você acompanhar os noticiários 
que chegam do Rio de Janeiro, que nem com a intervenção militar conseguiu dar fim aos criminosos, 
de São Paulo que convive diariamente com a possibilidade de ataques criminosos, ou então de Porto 
Alegre onde crimes horrendos estão cada vez mais comum, com pessoas cavando a própria cova antes 
de serem mortos, outros sendo executados em grupos e sendo esquartejados e deixados a luz dos olhos 
de uma sociedade que se sente indefesa.

Não se engane, os mesmos criminosos que dão as ordens lá, davam aqui. Os mesmos moldes da vio-
lência que são adotados lá poderiam vir a ser adotados por aqui. Só não serão, porque aqui tem polícia 
eficiente e isso pelo menos durante os próximos dias, nos deixa um pouco mais aliviados.

A vigilante mídia brasileira se espanta mais com a 
adesão de uma quarta parte da população às po-
sições conservadoras do candidato Bolsonaro do 

que com a adesão de um terço dessa mesma população às 
condutas moralmente corrosivas e economicamente des-
trutivas de um criminoso condenado, réu em meia dúzia de 
outros processos cujo denominador comum é a promíscua 
relação pessoal com grandes empresas que prosperam à 
sombra do Estado.

 Qual o motivo do estresse em que se envolveu o circo 
político-partidário nacional nas últimas semanas? Tratava-
-se, visivelmente, de barrar a presença de um intruso, um 
outsider, uma zebra que entrou no picadeiro eleitoral com 
ponderável estoque de intenções de voto.

É fácil compreender o desconforto que isso causa. As 
forças políticas tradicionais, que degustaram os canapés 
do poder ao longo dos últimos trinta anos não sabem como 
operar com intrusos. Habituaram-se a atuar como corre-
toras de votos parlamentares e operadoras de verbas pú-
blicas legítima e ilegitimamente coletadas. Todo intruso é 
risco e todo risco tem preço, sabem os aprendizes do mer-
cado de capitais.

É verdade o que intuem. Bolsonaro é um intruso e, como 
tal, fator de risco. No entanto, esses mesmos partidos que 
somam letrinhas para encorpar a sopa, gastaram e con-
tinuam gastando seu tempo – e em muitos casos, longo 
tempo – cuidando de cargos e negócios. Em vez de ouvi-
rem as vozes mais sensatas da opinião pública, de abrirem 
quadros e mentes para a renovação exigida pela socieda-
de, em vez de compreenderem seus anseios, fecharam-
-se no entorno de elites decadentes e, em muitos casos, 
totalmente desmoralizadas. Deram as costas para os in-
teresses nacionais e para os clamores por responsabili-
dade e equilíbrio fiscal. Lançaram e deixaram que fossem 
lançados pela janela dos interesses mais escusos valores 
monetários duramente produzidos pelo trabalho dos cida-
dãos. Jogaram e continuam jogando o país no caos. Não 
ouviram os liberais e se afastaram dos conservadores que, 
juntos, formam folgada maioria do eleitorado.

Bolsonaro representa um risco? Sim, há risco em toda 
eleição presidencial. Viver sob esse modelo político é como 
rodar em estrada esburacada – anda-se devagar e aos so-
lavancos. Pneus estouram. Há candidatos de risco e candi-
datos sabidamente catastróficos. Quem confia no centrão 
ou no Ciro “tarja preta” Gomes, não deve atravessar a rua 
desacompanhado.

Em política, muito do que se é resulta definido pelo que 
se combate. Reitero ser ainda cedo para opções eleitorais 
definitivas. Na minha planilha, chegou a hora de marcar 
quem combate quem e o quê. Isso tem seu lado divertido 
e seu lado desolador. É divertido observar o descaramento 
das negociações que distribuem terrenos na lua do poder. 
É desolador o confinamento da maioria do eleitorado.

 

BARRAR O INTRUSO

A importância da Língua Inglesa

Carla Cristina Dalosto

A língua inglesa é imprescindível nos dias atuais, à tecnologia, a informação e a 
globalização faz com que seu aprendizado seja fundamental.

O inglês é a primeira língua mundial, são mais de 550 milhões de pessoas que 
falam o idioma atualmente. É a língua dos negócios, das viagens, da tecnologia, 
da medicina, entre outros. O Mercado de trabalho já tem como atributo essencial o 
inglês. Apesar de não haver muitos profissionais com essa habilitação, os jovens 
estão sendo obrigados a procurar cursos, ou até intercâmbios para ingressar no 
mercado de trabalho.

Após o surgimento da internet, o conhecimento do inglês tornou-se prioridade 
para dominar ou fazer uma pesquisa eficiente na Web. Apesar desses motivos e 
muitos outros, ainda sofremos muita dificuldade no Ensino da Língua Inglesa na 
escola, pela carga horária que é muito pequena para grande quantidade de con-
teúdos, pela quantidade de alunos por sala de aula e principalmente pelo pouco 
interesse dos alunos em aprender uma segunda língua. Muitas vezes, irão perceber 
a importância da mesma ao ingressar na universidade ou no mercado de trabalho.

Portanto, aprender sempre é algo fascinante, o inglês está presente na vida de 
todos nós, sabendo o inglês você terá acesso aos melhores mateais disponíveis, 
poderá cantar as músicas do seu artista favorito, fazer uma viagem dos sonhos, 
sem falar que estimula o crescimento do seu cérebro. Enfim, o inglês abre portas 
para um novo mundo. 

Carla Cristina Dalosto - Professora de Inglês
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Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

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

HUMORVisita ao Yucumã
O atual Secretário da Segurança do Estado 
decidiu conhecer as Cataratas do Yucumã 
em uma viagem que fez a esta região nesta 
semana. Revelou que vai poder realizar um 
velho desejo, uma vez que mesmo tendo 
exercido o cargo de secretário titular da pas-
ta da Agricultura que tem responsabilidade 
sobre a atração turística através do Depar-
tamento de Recursos Naturais Renováveis, 
nunca surgiu uma oportunidade para estar 
junto com a maior queda longitudinal do 
planeta.
Octagenários nesta eleição:

A Folha elencou alguns octogenários que 
pretendem tentar a reeleição em outubro.
São eles:
— o deputado Vicente Arruda, do PR do 
Ceará, de 89 anos;
— a deputada Arolde de Oliveira, do PSD 
do Rio de Janeiro, de 81 anos;
— a deputada Luiza Erundina, do PSOL de 
São Paulo, de 83 anos;
— o deputado Simão Sessim, do PP do Rio 
de Janeiro, de 83 anos;
— o deputado Paes Landim, do PTB do 
Piauí, de 81 anos;
— o deputado Mauro Lopes, do MDB de 
Minas Gerais, de 82 anos;
— o deputado Marcelo Ortiz, do Podemos 
de São Paulo, de 84 anos.
Na lista, aparece ainda Paulo Maluf, de 86 
anos, que mesmo em prisão domiciliar quer 
mais quatro anos de mandato em Brasília.

***O “face” e as morais de cuecas neces-
sariamente não refletem a realidade, pois o 
que parece quase sempre... não é!
***Já dizia o velho ditado, pasto novo se-
duz qualquer cavalo velho...
***O Sistema Província foi o primeiro sis-
tema de comunicação da região a denunciar 
a presença dos “manos” por aqui, em um 
trabalho sobre as pichações 14.18.12.
***Dizem por aí que o sabão em pó deve 
encalhar nos mercados. Chegou em Portela 
as bolinhas que substituem “omo” por dois 
anos.... (Tô prá ver...)
***Capricho com o bem público é para 
poucos. Um belo exemplo de cuidado é o 
do motorista do Cras que mantém o carro 
público tão asseado como se fosse seu... Pa-
rabéns Berta!!
***Dizem por aí que novas pavimentações 
asfálticas serão feitas na cidade, pena que 
quem paga é o contribuinte e os políticos 
com emendas.... Do poder público... nada!
***Os manos comandavam o tráfico em 
Tenente Portela e região. A marca registra-
da 14-18-12 estava começando a fazer par-
te da rotina em nossa região.
***Chega ser cômica reação de alguns mo-
toristas inadimplentes com o IPVA ao se de-
pararem com as barreiras da B.M. Melhor 
ficar em casa... rsrs

 Estava o menino brincando com 
o seu balão, quando o mesmo caiu
dentro do vaso sanitário.
Com nojo de pegá-lo, acabou deixando o 
brinquedo ali mesmo.
Pouco depois, chega o pai do menino, doi-
do de vontade de usar o
“trono”. Com um jornal nas mãos, não per-
cebe o balão do filho, sentase e, durante a 
leitura, vai fazendo o que necessita.
Duas horas depois, o jornal lido de cabo a 
rabo e o balão
completamente coberto, o homem se levan-
ta e leva aquele susto:
-Meu Deus! Que é isto? Quanta coisa! 
Atordoado, liga para o seu médico.
Explicada a situação, o médico avisa que 
está a caminho para tratar o caso. Chegan-
do lá, o doutor é levado para ver a “obra” 
monumental. E também se assusta.
-Cruzes! Mas isto cobriu todo o vaso! Deve 
ter te sujado toda a bunda.
-Sem piadas, por favor, doutor. Estou de-
sesperado! O que será que eu tenho?
-Não sei. Deixe-me examinar o “material”.
O médico tira uma espátula da bolsa para 
coletar um pouco das fezes.
Mas, assim que toca no material, o balão 
estoura e voa aquilo tudo
pra tudo que é lado.
Estupefato, o médico olha para o homem, 
ambos cobertos de m…., ediz, conclusivo:
-Sinceramente, já vi muita coisa na vida, 
mas nunca tinha visto um
peido com casca.

**********************
Minha sogra é um exemplo a ser segui-
do.Com 60 anos começou a caminhar 3 
km por dia. Hoje está com 83 e não fa-
zemos a menor ideia de onde foi parar.

Frase da semana:
“Não havia cidade na região 
em que não houvesse a presença 
desse grupo criminoso. Boa par-
te da comunidade nem conhecia 
a periculusidade desse grupo e 
esta sabendo agora, por conta 
dessa ação.   
(Ataídes Schaefer- Delegado de Polícia)

Operação ataca facção na região
Mais uma vez a polícia gaúcha mostrou organização e força na operação realizada na 
semana que passou. Mesmo com a carência de equipamentos e pessoal uma operação re-
alizada na terça-feira tirou de circulação 45 marginais em 23 municípios do noroeste. 
Em Portela foram 2 prisões. O objetivo é enfraquecer a facção os Manos que comanda o 
tráfico de drogas por aqui. Ocorreram prisões em Três Passos, Redentora, Bicaco, Campo 
Novo entre outros municípios. 315 policiais participaram da operação, 200 da polícia 
civil, 100 da Brigada Militar e 15 da Polícia Rodoviária Federal.
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Prefeito de Campo Novo garante que
 biorrefinaria será realidade em breve

Em entrevista ao site Ob-
servador Regional o prefeito de 
Campo Novo, Antônio Sarto-
ri, afirmou que a instalação de 
uma biorrefinaria de etanol no 
municipio deverá ser concreti-
zada em breve.

O projeto que vem sendo ar-
ticulado a bastante tempo, mas 
que por hora ainda não saiu do 
papel, deverá ter a assinatura da 
carta de intenção para a a cons-
trução da biorefinária no inicio 
do mês.

Em sua entrevista o prefei-
to de Campo Novo disse que 
inicialmente será construído o 
primeiro módulo, com investi-
mento em torno de 70 milhões, 

onde através da empresa USI – 
Usinas Sociais Inteligentes tem 
uma perspectiva de produção 
de 100 metros cúbicos de etanol 
e 45,6 de ração animal.

Sartori também destacou 
a importância da Cooperativa 
Tritícola Mista Campo Novo 
Ltda e de outros parceiros no 
apoio par esta conquista. 

Prefeito de Campo novo Antônio Sartori
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Preço do leite aumenta 
e anima produtores

Uma série de fatores con-
tribuiram, nos últimos meses, 
para a diminuição da produção 
de leite no Brasil – incluindo 
o comportamento do clima, os 
preços baixos praticados no pri-
meiro semestre e a greve dos 
caminhoneiros. Com a menor 
oferta dessa matéria-prima, o 
preço subiu.

Na última semana, a Emater, 
em seu balanço destacava que o 
preço do produto estava em alta 
considerável e a expectativa é 
que as entregas do mês de julho 
que serão pagas em agosto po-
dem ter um acréscimo entre 4 e 
8 centavos.

Os valores projetados são os 
seguintes: leite acima do padrão 
R$ 1,7432/litro; leite padrão R$ 
1,4172/litro e abaixo do padrão 
R$ 1,3122/litro. Os valores se 
referem ao leite posto na pro-
priedade com Funrural incluso.

No levantamento dessa se-
mana a Emater destaca que 
o preço mais baixo recebido 
pelo produtor ficou na casa de 
R$ 1,00, a mediana atingiu R$ 
1,22 e o preço máximo chegou 
a R$ 1,44. O preço ainda não 
recupera-se completamente, 
mas nos últimos dois meses pu-
lou do preço médio de R$ 1,07 
para R$ 1,22. Se comprado com 
a cotação do ano passado, neste 
período o preço médio do litro 
do leite pago ao produtor ainda 
está bem abaixo do valor, já que 
em 27 de julho de 2017 o preço 
médio era de R$ 1,33.

O frio severo das últimas 
semanas contribuiu para um 
maior consumo do leite no Rio 
Grande do Sul e, consequente-
mente, para a elevação do va-

lor de referência auferido pelo 
Conseleite. Segundo dados di-
vulgados na manhã desta terça-
-feira, 24, na sede do Sindilat 
em Porto Alegre (RS), o valor 
de referência do litro projetado 
para julho é de R$ 1,3080, 5,9% 
acima do resultado consolidado 
de junho, que fechou em R$ 
1,2350. O levantamento con-
sidera apenas os dez primeiros 
dias do mês. Segundo o profes-
sor da UPF Eduardo Finamo-
re, a tendência é uma realida-
de nacional, e os dados ainda 
carregam reflexo da greve dos 
caminhoneiros que interrom-
peu coleta e abastecimento em 
diversas praças do país no final 
de maio. “O frio está ajudando 
o produtor neste momento”, 
pontuou o presidente do Con-
seleite, Pedrinho Signori, lem-
brando que a questão cambial 
também conteve as importa-
ções de leite.

De acordo com dados do 
Conseleite, no mês de julho, o 
queijo prato liderou a alta com 
reajuste de 24,79%, seguindo 
do UHT (7,12%). Finamore 
ainda pontuou que, consideran-
do a correção inflacionária pelo 
IPCA, o preço de referência real 
do leite no Rio Grande do Sul 
está no maior nível desde 2013. 
“Isso nos mostra que a ativida-
de está trazendo remuneração 
ao produtor, mas é claro que a 
viabilidade de cada proprieda-
de depende sempre do grau de 
investimento de cada tambo”, 
ressaltou Finamore, citando que 
os cálculos do Conseleite con-
sideram custos como insumos e 
depreciação de maquinário, por 
exemplo.

Ouça
Província Rural
sábado às 07hs na
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NEEJA Portela realiza formatura  
de abrangência Interestadual

Cerca de 147 alunos das di-
versas cidades dos Estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul , participaram 
da  Formatura NEEJA – Nú-
cleo Estadual de Educação de 
Jovens e Adultos 1º Semestre 
2018 .

A formatura foi realizada 
na tarde de 21 de Julho (sá-
bado) no auditório do Centro 
Cultural, com a presença da 
Coordenadora da 21ª Cre Três 
Passos representando também 
a SEDUC RS Sra. LURDES 
DRESCH, Direção do NEEJA 
Profªs Maricléia Puntel e Maria 
Canssi, professores e alunos.

Também participou da for-
matura acompanhando seus 
munícipes o gestor da secretá-
ria de educação de Crissiumal 
sr. Eduardo Silva dos Santos e 
a coordenadora Pedagógica 21ª 
CRE de Três Passos, sra. Sara 
Suzana Canova. 

Foi com muita emoção a en-
trega dos certificados do Ensino  
Fundamental e  Ensino Médio   
pelos educadores do NEEJA 
aos alunos, os quais segundo a 
diretora Maricléia Puntel bus-
cam essa oportunidade ofereci-
da   pelo governo do Estado RS 
afim de  realizar seus objetivos, 
sejam eles: o acesso ao ingresso 
no mercado de trabalho, a con-

tinuidade e formação de estu-
dos (universidade) bem como a 
remuneração  maior no trabalho 
que atuam,  além  do objetivo 
da realização pessoal.

A entrega dos Certificados 
foi realizada mediante ordem 
das cidades dos alunos, bem 
como agradecimento e home-
nagens aos  municípios parcei-
ros NEEJA.

Número de habitantes do país 
deve parar de crescer em 2047

A população do país deverá 
crescer até 2047, quando che-
gará a 233,2 milhões de pesso-
as. Nos anos seguintes, ela cairá 
gradualmente, até os 228,3 mi-
lhões em 2060. Essas são algu-
mas das informações da revisão 
2018 da Projeção de População 
do IBGE, que estima demogra-
ficamente os padrões de cres-
cimento da população do país, 
por sexo e idade, ano a ano, até 
2060. Em 2060, um quarto da 
população (25,5%) deverá ter 
mais de 65 anos. Nesse mesmo 
ano, o país teria 67,2 indivíduos 
com menos de 15 ou acima dos 

65 anos para cada grupo de 100 
pessoas em idade de trabalhar 
(15 a 64 anos).

Em relação à migração in-
ternacional, a projeção consi-
derou a emigração da Vene-
zuela para Roraima entre 2015 
e 2022. Nesse período, migra-
riam para o estado cerca de 
79,0 mil venezuelanos. A taxa 
de fecundidade total para 2018 
é de 1,77 filho por mulher. Em 
2060, o número médio de filhos 
por mulher deverá reduzir para 
1,66. Entre os estados, as maio-
res taxas de fecundidade serão 
em Roraima (1,95), seguido por 

Pará, Amapá, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
todos com 1,80. As menores 
deverão ser no Distrito Fede-
ral (1,50) e em Goiás, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, todos 
com 1,55. Já a idade média em 
que as mulheres têm filhos é 
de 27,2 anos em 2018 e deverá 
chegar a 28,8 anos em 2060.

A revisão 2018 estendeu 
a Projeção da População para 
unidades da federação até 2060. 
Santa Catarina, que hoje tem a 
maior esperança de vida ao nas-
cer para ambos os sexos (79,7 
anos), 

147 alunos participaram da formatura
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Amuceleiro entrega pauta de 
reivindicações a senadora Ana 

Amélia Lemos
Câmara de Vereadores de 

São Martinho sediou, na última 
sexta-feira (20), uma assem-
bleia geral da Associação dos 
Municípios da Região Celeiro 
(Amuceleiro). O encontro reu-
niu prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e secretários muni-
cipais.

O primeiro tema debatido 
foi o grande número de aci-
dentes registrados no trevo de 
entroncamento da RS 207 com 
a BR 468, em Bom Progresso. 
Ficou definido que após conse-
guir a autorização do Departa-
mento Nacional de Infraestru-
tura Terrestre (DNIT) e outros 
pareceres legais, os municípios 
congregados pela Amuceleiro 
irão contribuir financeiramen-
te para a colocação de blocos 
de sinalização. O objetivo será 
bloquear o acesso principal 
da rodovia federal, formando 

uma espécie de rotatória. Em 
seguida, a pauta versou sobre 
os principais projetos que se-
rão trabalhados no segundo 
semestre de 2018 visando o 
desenvolvimento regional. As 
ações priorizarão o fomento e o 
incentivo as agroindústrias e a 
implantação da biorrefinaria de 

etanol em Campo Novo.
A assembleia geral teve 

ainda a presença da senadora 
Ana Amélia Lemos (PP-RS). 
As lideranças da Amuceleiro 
aproveitaram a oportunidade e 
entregaram um ofício contendo 
pleitos e reivindicações dos 21 
municípios da Região Celeiro.

Parlamentar gaúcha participou de encontro com lideranças da região 
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Confirmado em um vídeo, 
postado nas redes sociais na 
última quarta-feira, 25, que 
ganhou diversos compartilha-
mentos  e aumentou as expecta-
tivas dos portelenses para o 9° 
Acampamento Farroupilha que 
ocorrerá nos dias 16 a 23 de se-
tembro na Praça do Imigrante. 

Neste ano, a organização 
do evento em Tenente Portela 
será feita pelo CTG Guardiões 
da Fronteira, que promete uma 
grande programação para fazer 
a maior do evento  até aqui.

No vídeo divulgado, o can-
tor gaúcho Joca Martins, con-
vida a gauchada para o show 
gratuito, que acontecerá no dia 
21.  Segundo a organização nos 
próximos dias a programação 
completa do evento será divul-
gada através da imprensa e mí-
dias sociais. 

Os terrenos, demarcados nas 
imediações da praça, já estão 
sendo comercializados. Interes-

sados devem entrar em conta-
to com os integrantes do CTG 
Guardiões da Fronteira para 
maiores informações.  

Neste ano haverá show-bai-
le com o Grupo Quero-Quero, 
Encontrão de Invernadas Artís-
ticas e outras atrações que mo-
vimentarão os 8 dias de acam-
pamento em Tenente Portela.

Um dos grande destaques 
dentro da programação do 

Joca Martins será uma das atrações do 
Acampamento Farroupilha 2018

acampamento farroupilha de 
Tenente Portela é a realização 
do 4° Grito Farroupilha - Fes-
tival da Canção Gaúcha, a nível 
regional, municipal e estudan-
til. A atração também está con-
firmada para esse ano.

O evento já se tornou tra-
dicional dentro do calendário 
da 20ª Região Tradicionalista, 
sendo o maior acampamento do 
gênero na abrangência da RT.
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Tudo começou na segunda-feira. Quando Aline saiu para o 
trabalho já atrasada. Na noite de domingo ela tinha reencontrado 
João Marcos, e por algum motivo, que nem ela mesma poderia 
explicar, acabou a noite na casa dele.

Na manhã de segunda, ela precisou sair correndo para não se 
atrasar para o trabalho que ficava no outro lado da cidade. Apesar 
da pressa em direção ao primeiro ponto de táxi, ela conseguia pla-
nejar seu dia e pensar que jamais voltaria para João Marcos. 

Não queria sofrer novamente o que já tinha sofrido uma vez. 
Ela não o queria  mais, simplesmente porque não o amava mais, 
apesar de reconhecer que o sexo com ele tinha as suas vantagens. 
Chegou ao ponto de táxi era quase 8 horas, não tinha jeito, chega-
ria atrasada.

Entrou na primeira condução e deu o endereço em voz alta, 
enquanto tirava um kit de maquiagem da bolsa e começava a sua 
arrumação. Naquela manhã vestia uma saia preta que, de pé, co-
bria suas pernas até o joelho, uma blusa branca e sapatos de salto 
que combinavam com a saia e com a bolsa.

Penteou os cabelos, fez a maquiagem, tudo apressadamente, 
e logo já estava como se tivesse saído de um salão de beleza. É 
incrível a quantidade de coisas que as mulheres carregam em suas 
bolsas e as transformações que conseguem em tão pouco tempo.

Guardou as suas coisas novamente na bolsa. Olhou pela janela 
ao seu lado direito para ter uma noção de onde estava. Ainda de-
moraria pelo menos uns dez minutos até  chegar a seu destino. O 
trânsito estava cruel naquela parte da cidade.

Olhou para frente e foi aí que ela viu. Pelo retrovisor do carro 
ele olhava para ela. Seus olhos eram fortes e constantes. No iní-
cio ela se sentiu incomodada. Não queria um homem lhe olhando   
num diaem que nem ela tinha se olhado em um espelho descente.

No início  não pensou em outra coisa a não ser que aquele 
sujeito era um tarado, mas, aos poucos, enquanto ela olhava para 
aqueles olhos castanhos através do retrovisor, ela começou a sen-
tir algo diferente.   Sua feminilidade estava aflorada e aquilo fez 
com que um leve arrepio subisse pela sua espinha. Teve vontade 
de provocar, de saber até onde ele iria .

Deu uma leve levantada na saia. . Abriu levemente as pernas, 
ao ponto de não mostrar nada e, ao mesmo tempo, exibir tudo. Ela 
notou o táxi andar mais devagar.

 riu por dentro, pois gostou da idéia de um estranho lhe comen-
do com os olhos. Olhos estes que só lhe passavam desejo... desejo 
de um homem que mesmo sem conhecê-la a desejava...  ela podia 
ler isso naquele olhar.

Poderia ficar naquele jogo de olhares e provocações por muito 
mais tempo, mas o carro parou em frente ao prédio do escritório. 
Ele apenas ditou o valor que apontava no taxímetro. Ela pegou o 
dinheiro na bolsa. Aline queria ver melhor o seu admirador es-
tranho, mas ele não olhou para trás, apenas levou a mão, pegou 
o dinheiro e, num último ato de flerte, tocou seus dedos de forma 
macia. Ela sentiu o toque dele em sua mão e sentiu os pêlos de 
seus braços se arrepiarem. Desceu e ainda tentou olhar pela janela, 
mas não deu tempo, ele partiu, sem que ela tivesse a oportunidade 
de vê-lo com perfeição.

O dia de trabalho foi uma penúria. Aline se lembrava dos olhos 
do seu tarado estranho. Às vezes se desligava tanto do trabalho 
que chegava a sentir seu toque novamente... leve, suave excitante.

Ela continuou a sentir essa sensação nos dias que se seguiram . 
Nas noites ela sonhava com aqueles olhos castanhos, simples, mas 
tão provocadores que lhe fazia sentir arrepios, mesmo durante os 
sonhos.  Ela  desejava o olhar daquele tarado. Decidiu procurá-lo, 
mas como procurar alguém que ela não conhecia? Nem ao menos 
sabia o seu nome. Poderia ter anotado o prefixo do táxi, mas não o 
fez, apenas carregava na mente a lembrança daquele par de olhos 
castanhos que lhe penetraram na alma.

Foi ao ponto de táxi. Uma, duas, três vezes e nada. Ela não 
conseguia encontrar o seu tarado. Ela entrava num táxi e a primei-
ra coisa que fazia era olhar para o retrovisor. Alguns até olhavam 
para ela, mas ela sabia que nenhum daqueles olhares era dos olhos 
que ela desejava.

O taxista tarado
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Na última semana, a equipe 
da Turma Volante da Receita 
Municipal de Derrubadas, jun-
tamente com o fiscal do Serviço 
de Inspeção Municipal - S.I.M, 
Veterinário Leandro Carlos 
Ernzen, realizaram Operação 
de Trânsito tendo como finali-
dade a Fiscalização de Produtos 
de Origem Animal e Defesa sa-
nitária. 

Um dos objetivos foi orien-
tar os motoristas com respeito 
as normas exigidas no transpor-
te dos produtos de origem ani-
mal, temperatura de transporte, 
e importância da procedência 
e rotulagem da mercadoria. O 
trabalho de abordagem dos ve-
ículos foi em parceria com a 
Brigada Militar, também nessa 

ocasião os Agentes Municipais 
da Receita Municipal fizeram 
a verificação das notas fiscais 
das mercadorias, verificando 
e orientando os contribuintes 
com respeito a importância da 
emissão de Notas Fiscais.

Essa atividade reflete o es-

forço da Prefeitura Municipal 
de Derrubadas, em realizar 
campanhas de educação fiscal, 
combater a sonegação de im-
postos e garantir a qualidade 
dos produtos de origem animal 
que entram e saem do municí-
pio.

Derrubadas intensifica fiscalização 
em produtos de origem animal

Equipe realiza abordagem em Derrubadas
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Os municípios de Braga e 
Campo Novo com apoio do De-
partamento de Estradas e Roda-
gens (DAER) realizaram ser-
viços de colocação de material 
frisado no trecho de 300 metros 
da ERS 518, localizado no des-
vio da ponte do Rio Turvo.

No local, não tem pavimen-
tação asfáltica, sendo conhe-
cido como “Trecho da Vergo-
nha”. Foram ainda, realizados 
serviços de limpeza das laterais 
e pintura da ponte sobre o Rio 
Turvo.

O prefeito de Campo Novo, 

Antônio Sartori e de Braga, 
Carlos Alberto Vigne acompa-
nharam os serviços que deverá 
receber a emulsão asfáltica pelo 
Daer de Palmeira das Missões.

Os municípios cederam veí-
culos e máquinas visando solu-
cionar o problema e dar maior 
segurança de trafegabilidade 
naquele trecho da rodovia.

Prefeituras recuperam trecho da 
ERS-518 entre Braga e Campo Novo

O
bservador R
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Comitiva da região que visitou a 
China  retorna ao Brasil

Depois de dez dias de exten-
sa agenda na China, a comitiva 
formada por autoridades mu-
nicipais, representantes de ins-
tituições e empresários, já está 
novamente no Brasil. O grupo 
desembarcou na terça-feira, 24, 
trazendo na bagagem uma sé-
rie de contatos e expectativas 
quanto a futuros investimentos 
na região. De acordo com o em-
presário Anderson Braucks, de 

Tenente Portela, o cronograma 
no país asiático incluiu roteiros 
pelas cidades de Pequim e Xan-
gai, além de alguns distritos 
próximos. Os brasileiros tam-
bém puderam visitar empresas 
de alimentos e cidades inteli-
gentes, e conhecer mais sobre 
as políticas públicas do gover-
no chinês sobre lixo, tecnologia 
LED, mineração e saneamento. 
Mais um portelense que partici-

pou da missão internacional foi 
Gelson Ferrari, diretor-presi-
dente da Cresol Tenente Porte-
la. Outro município da Região 
Celeiro representado na missão 
internacional foi Coronel Bica-
co, através do prefeito Jurandir 
da Silva e do empresário Ânge-
lo Busanello.

Um dos compromissos mais 
importantes da agenda foi o 
jantar oficial com membros do 
Partido Comunista Chinês, fun-
dado em 1921 e que governa o 
país desde 1949.

Perante mais de 100 pessoas 
entre autoridades e empresá-
rios chineses, o presidente da 
AMZOP e prefeito de Liberato 
Salzano, Gílson de Carli, repre-
sentando a comitiva, destacou 
as potencialidades das regiões 
Celeiro e da Zona de Produção, 
frisando a exploração de mine-
rais, turismo e produção de ali-
mentos.

Região celeiro esteve presente no evento

Foto: D
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Eleitores com deficiência 
podem pedir transferência 

de local de votação

Prossegue até o próximo 
dia 23 de agosto, o prazo para 
que os eleitores com deficiência 
ou mobilidade reduzida peçam 
a transferência temporária da 
seção em que votam para um 
local acessível. Para isso, o 
eleitor deve comparecer, pes-
soalmente, ao cartório eleitoral 

ou Central de Atendimento ao 
Eleitor do município em que 
estiver inscrito, levando um 
documento oficial com foto, e 
requerer a sua habilitação.

Depois desse período, não 
será mais possível pedir para 
que a seção de votação seja 
transferida temporariamente.
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O prazo prosseugue até o dia 23 de agosto

Hoje os problemas da tiroide são cada vez mais comuns, prin-
cipalmente em mulheres, independente da idade. Quando uma 
pessoa é diagnosticada com um problema com o hormônio da ti-
reoide uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é sobre 
o exercício.

Desequilíbrios deste hormônio causam alterações involuntá-
rias do peso do paciente, fraqueza e fadiga, e outras desordens 
relacionadas. No caso do hipotireoidismo, hormônio da tireoide é 
baixo, por isso o seu metabolismo funciona muito mais lento, fa-
zendo com que aumente o peso corporal. Neste tipo de distúrbio, 
acontece diminuição da temperatura do corpo, da frequência car-
díaca e da força muscular; o que acaba levando a pessoa a se sentir 
muito mais cansada e com uma recuperação mais difícil quando 
realiza algum exercício. 

Por outro lado, quem tem hipertireoidismo,  terá maiores níveis 
de hormônio da tireoide, assim, sua frequência cardíaca será au-
mentada, em alguns casos, sentindo palpitações, calor excessivo e 
transpiração. Neste caso, deve-se tomar cuidado especial na prá-
tica de exercício aeróbico intenso, pois todos os sintomas acima 
serão potencializados.

Em relação ao exercício físico, o recomendado sobre isso é 
que as pessoas que são afetadas por quaisquer desses distúrbios da 
tireoide, não só devem manter ou iniciar um programa de exercí-
cios, para manutenção do peso e controle do funcionamento desse 
distúrbio. Por exemplo: os exercícios aeróbios farão secretar um 
hormônio chamado serotonina; este hormônio diminui a fome, as-
sim, as pessoas com hipotireoidismo serão beneficiadas, porque, 
como disse anteriormente tendem a ganhar peso. 

 O ideal para qualquer um dos casos será o exercício aeróbio 
moderado. Exercícios como caminhada, natação, ciclismo, sem-
pre devem ser realizados em intensidades moderadas, com dura-
ção entre 30-40 minutos, 5 vezes por semana, no máximo. Pode-
mos também combinar esta atividade com treinamento de força.

A única coisa que deve-se considerar é a supervisão do médico 
que está tratando a doença e os possíveis efeitos dos medicamen-
tos que está tomando para não interferir com a resposta do orga-
nismo com o exercício, causando distúrbios do ritmo cardíaco e 
respiratório, entre outros. 

Portanto, sempre que um programa de exercício supervisiona-
do é seguido por um profissional, as pessoas com esses transtornos 
irão notar como exercício físico irá melhorar o controle e regula-
ção do hormônio da tireoide, melhorando os aspectos da saúde em 
geral.

Relação Exercício Físico e 
Problemas de Tireoide
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Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

“Um ninho de mafagafos tinha três mafagafinhos, quem des-
mafagá-los, bom desmafagador será”, esta frase muito usada na 
brincadeira chamada “telefone sem fio” consiste em sentar-se 
um grupo de, no mínimo cinco pessoas, uma ao lado da outra, 
e a brincadeira se inicia com uma delas dizendo uma frase bem 
baixinho ao ouvido do outro que estiver a seu lado, que a repete 
como a ouviu ao próximo, e assim sucessivamente até o último 
participante, que deve pronunciar a frase em alta voz. Raramente 
ela será dita da mesma forma que a primeira pessoa da roda dis-
se, o que garante a diversão do jogo.

Lembrei-me desta brincadeira, pois estava refletindo sobre o 
texto de 1 Samuel, capítulo 3, mais especificamente entre os ver-
sículos de 1 a 14. Samuel era um menino, filho de Ana e Elcana. 
Ana, sua mãe, era estéril e não podia ter filhos. Para a sociedade 
judaica da época – cerca de 1.056 anos antes de Cristo – nada 
podia ser mais importante que ter um filho, afinal, um filho é a 
“herança do Senhor”. Por isso, Ana era desprezada pelas demais 
mulheres da época, o que lhe causava muito sofrimento. Os pri-
meiros capítulos do livro de 1 Samuel, revela-nos esta história e 
também a busca incessante de Ana, que não aceitou aquele jugo 
e prostrava-se à frente do templo chorando e pedindo a Deus que 
lhe desse filhos. Seu desejo era tamanho que ela prometeu ao Se-
nhor, que se engravidasse, daria este filho ao Sacerdote, para que 
o servisse, ajudando nas tarefas relacionadas ao templo. Aqui, 
vemos um dos temas que quero tratar: RENÚNCIA! Ana prome-
teu a Deus, que se tivesse filhos, renunciaria o prazer de tê-lo por 
perto para retribuir ao Senhor como achava conveniente. Muitas 
vezes, queremos algo de Deus e até murmuramos por que Ele 
não nos dá, mas neste ponto eu pergunto: estamos dispostos a 
renunciar algo valioso por Deus? Ana estava, e o resultado disto 
foi que Deus lhe de um filho, que se tornou mais tarde, um dos 
maiores profetas da história de Israel!

Contudo, o ponto do presente estudo que me lembrou a brin-
cadeira é outro. A Bíblia nos relata que estavam diante do altar 
do Senhor para O adorá-Lo, o sacerdote Eli e seu pupilo Samuel 
– este ainda criança. Eli acabou dormindo comodamente em seu 
local de costume, ou seja, sua cama. Mas Samuel não quis deixar 
a presença do Senhor, posto que a lâmpada que anunciava Sua 
presença – os castiçais de velas que ficavam acesos em frente ao 
altar – ainda não tinha se apagado e, apesar do sacerdote Eli já ter 
se recolhido, Samuel quis ficar todo tempo que restava na pre-
sença do Senhor. Na verdade, ele não quis deixar a presença do 
Senhor, antes que o Senhor o deixasse (momento em que as velas 
se apagavam). A isso eu chamo de diligência. Samuel era dili-
gente a respeito das coisas do Senhor. Esta diligência o mantinha 
sempre próximo de Deus e só quem está próximo pode ouvir a 
vontade D’Ele com exatidão. Assim como na brincadeira do “te-
lefone sem fio”, quanto mais longe você está de Deus, mais você 
entende a mensagem que Ele quer te passar de forma distorcida. 
Por isso, cada vez mais pessoas se deixam enganar por falsos en-
sinamentos, ou simplesmente não conhecem nada a respeito de 
Deus, porque não são diligentes a ponto de buscarem elas mes-
mas conhecer a Sua vontade, mas ficam esperando que alguém 
(geralmente, um sacerdote) lhes dê a direção. Mas Deus quer que 
você o busque, que você seja diligente, buscando aprender mais 
D’Ele, ouvindo Sua voz e fazendo o que Lhe agrada.

Neste contexto, podemos dizer que Ana e Samuel apresen-
taram duas coisas que agradam sobremaneira a Deus – renún-
cia e proximidade. Renúncia às nossas vontades, buscando não 
apenas aquilo que nos agrada, mas especialmente, aquilo que 
agrada a Deus, fazendo que isso também seja o nosso prazer. 
Proximidade, no sentido de colocarmos Deus no centro de nos-
sas vidas, pois quanto mais próximos D’Ele estivermos, mais 
conheceremos a Ele e O agradaremos. Deus é amor e Sua alegria 
deve contagiar nossas vidas.

Ouvindo a voz de deus: proxi-
midade e renúncia

Administração de Redentora 
investe em cursos do Senac

A Administração Munici-
pal está investindo em cursos 
ministrados por instrutores do 
Senac, a serem desenvolvidos 
no Cras Sagrada Família. O 
primeiro curso se iniciou na 
segunda-feira, dia 23 de julho. 
É o de “Customização de cuias, 
porta-joias, espelhos e porta-
-retratos com pedrarias”, que 
prossegue até 20 de agosto, às 
segundas e quartas-feiras.

Conforme a primeira dama e 
responsável pela Secretara Mu-
nicipal de Assistência Social, 
Eliane Amaral Costa, os cursos 
foram escolhidos com base nas 
visitas que a equipe da Secreta-
ria realizou a fim de conhecer 
potencialidades do município 
e interesses dos moradores. A 
Administração Municipal está 
investindo R$ 34 mil nos cur-
sos do Senac. “Que bom poder 
fazer uma coisa linda e ainda 
gerar renda”, disse Eliane na 

abertura do curso.
O prefeito Nilson Paulo 

Costa lembrou que as pessoas 
podem usar o conhecimento ad-
quirido nos cursos para melho-
rar sua qualidade de vida. Con-
forme o Nilson, na Consulta 
Popular realizada recentemen-
te, Redentora ganhou um veí-
culo para a Polícia Civil, outro 
para a Secretaria Municipal da 
Saúde, além de R$ 57 mil para 
aplicar na zona rural. O recur-
so será investido em artesanato, 
pequenas ferramentas para a 
Terra Indígena do Guarita e se-
mentes de milho.

A facilitadora de Soluções 
Corporativas do Senac, Maris-
tela Raquel Kerkhof, lembrou 
às 15 alunas do curso que a Ad-
ministração Municipal escolheu 
os cursos especialmente para 
os moradores de Redentora. O 
curso está sendo ministrado por 
Rosemeri Thiesen. Ela prome-
teu ensinar técnicas diferentes 

e trazer um trabalho de ponta, 
com as últimas tendências em 
customização.

O curso “Preparando-se para 
o primeiro emprego” começa 
em 20 de agosto e prossegue 
até 31 de agosto, de segunda 
a sexta-feira. “Auxiliar de gar-
çom” ocorre de 3 a 24 de setem-
bro, às segundas e terças-feiras. 
“Customização de roupas e 
acessórios” acontece de 3 a 25 
de setembro. “Funcionalidades 
do celular para a maturidade” 
será de 24 a 28 de setembro, 
de segunda a sexta-feira. “Téc-
nicas básicas de confeitaria” 
será de 26 de setembro a 17 de 
outubro”, às segundas, terças e 
quartas-feiras

“Confecção de arranjos e 
criação de guirlandas diversas 
de porta” será de 7 a 26 de no-
vembro, às segundas e quartas-
-feiras. “Auto maquiagem para 
a maturidade” ocorrerá de 27 a 
29 de novembro.

Ascom/Redentora

A Administração Munici-
pal de Redentora, através da 
Secretaria de Obras, Viação e 
Transporte, iniciou a poda das 

árvores localizadas nas vias pú-
blicas.

Conforme o prefeito Nilson 
Paulo Costa, a arborização é 

Redentora inicia poda de árvores
um item importante na confi-
guração do espaço urbano. “Os 
benefícios ambientais que as 
árvores trazem são essenciais 
à qualidade de vida. E para 
usufruir dessas vantagens é ne-
cessário manter as árvores bem 
cuidadas e tratadas”, disse Nil-
son.

O secretário de Obras, Valni 
Della Flora, lembra que a atual 
gestão, para efetivar essa ma-
nutenção, realiza o serviço de 
poda.

D
ivulgação

Coluna vinculada à Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua 
Guaporé, 344, em frente ao Parque de Máquinas da Prefeitura – 
culto às terças, sextas e domingos, às 19:30 horas.
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Uma grande operação poli-
cial ocorrida na manhã da últi-
ma terça-feira, 24, desmantelou 
a presença na região de uma das 
mais perigosas facções crimi-
nosas do estado do Rio Grande 
do Sul. “Os Manos”, facção li-
gada fortemente com o tráfico 
de drogas, vinha marcando a 
sua presença e ganhando ter-
ritório na região ao ponto de 
praticamente institucionalizar 
e dominar todo o tráfico na Re-
gião Celeiro.

Na operação denominada 
Android e que foi coordenada 
centralmente pela 22ª Região 
Policial e que teve um trabalho 
de investigação que começou 
no ano de 2017 sob a coordena-
ção do delegado Vilmar Alaídes 
Schaefer com apoio dos demais 
delegados e de diversos agen-
tes policiais da região, além da 
Brigada Militar, culminou com 
essa grande operação que utili-
zou 300 agentes da Polícia Ci-
vil, 100 da Brigada Militar, 15 
da Polícia Rodoviária Federal, 
com apoio aéreo do helicóptero 
da Polícia Civil.

Foram cumpridos 104 man-
dados, dos quais foram presas 
45 pessoas, apreendido drogas, 
armas e munições. Os presos 

Operação ataca presença de facção 
criminosa que agia na região

Organização criminosa mais perigosa do estado estava presente em praticamente todos os municípios da região.

estavam em pelo menos 23 mu-
nicípio do Rio Grande do Sul 
sendo que alguns deles já esta-
vam reclusos e seguiam atuan-
do no tráfico mesmo de dentro 
de cadeias do estado.

O delegado Vilmar Alaídes 

Schaefer acredita que com essas 
prisões foi possível praticamen-
te desmantelar a presença da 
facção criminosa na região, já 
que as investigações, consegui-
ram identificar toda a estrutura 
do crime, desde os traficantes 
até os chefes que comandam a 
organização criminosa de den-
tro das cadeias. No período in-
vestigatório foram presas outras 

62 pessoas e apreendido cerca 
de 180 quilos de drogas, entre 
cocaína, crack e maconha.

No dia 28 de abril de 2017 
a capa do Jornal Província tra-
zia uma matéria que apontava 
a presença da facção criminosa 

em nossa região. A constatação 
foi feita através de marcas que 
estavam sendo notadas em di-
versas cidades da região. A es-
crita 14.18.12 que indica a posi-
ção das letras iniciais da facção 
no alfabeto, OSM (Os Manos), 
são pichadas em muros, postes 
e casas com a intenção de anun-
ciar a presença da facção e mar-
car território.

Segundo as informações 
da Polícia Civil, a presença 
da facção na região aconteceu 
gradativamente, sendo que os 
primeiros que foram aliciados 
para a organização foram pes-
soas originárias da região e que 
estavam morando no Vale dos 
Sinos e Região Metropolitana. 
Esses, muitos por já terem con-
tato com o mundo do crime, ti-
nham a incumbência de voltar a 
região e aliciar traficantes locais 
para que fizessem parte da rede.

Com medo de que o territó-
rio pudesse ser dominado por 

outros grupos criminosos, prin-
cipalmente pelos rivais conhe-
cidos como “Balas na Cara”, 
outra facção da Região Me-
tropolitana, a quadrilha impôs 
sua força e se estabeleceu em 
praticamente todo o território. 
Inclusive em municípios peque-
nos com pouco mais de 2 mil 
habitantes.

Os traficantes locais tinham 
poucas escolhas: Se aliavam e 
viravam membros da facção ou 
estavam fora do negócio, em 
alguns casos eram simplesmen-
te deixados de fora, em outros, 
quando havia qualquer resistên-
cia, a ordem era executar e pas-
sar o controle para alguém que 
fosse mais “cooperativo”.

A região é estratégica para 
os criminosos em virtude de fi-
car próximo da fronteira com a 
Argentina, o que possibilitaria 
a atuação dos criminosos além 
das fronteiras do Brasil, prin-
cipalmente no que se refere a 
drogas e contrabando de armas.

A investigação apontou que 
somente na região noroeste do 
estado pelo menos 11 pessoas 
foram executadas desde o ano 
passado. As pistas que eram en-
contradas pelos investigadores 
apontavam para o mesmo lugar. 
A poderosa facção criminosa, 
que usa de táticas violentas in-
clusive na capital, com mortes 
por execução de corpos que são 
deixados em porta-malas de 

carros com diversos disparos de 
armas de fogo, até crimes mais 
bárbaros como execuções e 
desmembramento de rivais e de 
um tempo para cá crimes com 
múltiplas vítimas, classificadas 
popularmente como chacinas.

Embora a maioria dos man-
dados tenha sido cumprida em 
residências, os principais al-
vos da operação estão atrás das 
grades. Ao longo da apuração, 
a polícia conseguiu identificar 
presidiários que seguem co-
mandando ações criminosas de 

dentro das cadeias. Eles seriam 
responsáveis por fazer o elo en-
tre o Vale do Sinos e a Região 
Noroeste. Por isso, também fo-
ram cumpridas ordens de prisão 
preventiva em casas prisionais 
de ijuí, Charqueadas, Montene-
gro, Três Passos, Lagoa Verme-
lha e Carazinho.

— Das principais lideranças 
do tráfico de drogas, 99% estão 
no sistema prisional e ocorre, 
infelizmente, a comunicação 
com o meio externo, o que aca-
ba incidindo no tráfico e em 
outros crimes, como execuções 
e roubos. Essa operação busca 
justamente frear a proliferação 
dessas organização criminosa 
no Interior— afirmou o che-
fe da Polícia Civil, delegado 
Emerson Wendt.

Conforme o delegado Vil-
mar Alaídes Schaefer, as dro-
gas chegavam em nossa região 
vindo na sua grande maioria de 
municípios do Vale dos Sinos, 
aqui os transportadores repassa-
vam para os chamados gerentes 
regionais que por sua vez tinha 
a incumbência de repassa-las 
para os chamados gerentes lo-
cais, que eram os contatos em 
cada cidade e esse dentro dos 
municípios distribuíam para os 
traficantes locais que faziam a 
venda para os usuários.

A Polícia Civil não divulga 
detalhes das investigações, pois 
elas ainda prosseguem, mas 

existe registro inclusive de que 
a região serve muitas vezes de 
corredor da entrada de drogas 
principalmente vindas da Ar-
gentina que são transportadas 
para outras regiões do estado.

Em entrevista no dia da 
operação o delegado Vilmar 
Alaídes Schaefer disse que não 
existe município da região onde 
não houvesse a presença de 
criminosos ligados a facção e 
que muitas vezes a comunidade 
nem se dava conta da periculo-
sidade desses criminosos.

Grande quantia de drogas apreendida durante a operação

Operação foi coordenada pela Polícia Civil com apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal

Presos foram apresentados na delegacia de Três Passos
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Mulheres também integravam a organização criminosa
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Execuções e outros crimes também 
estão ligados ao tráfico de drogas

A Polícia divulga que pelo menos 11 execuções foram ordenadas pela facção na região.
Das execuções 

registradas na re-
gião há casos em 
Santo Augusto, 
Coronel Bicaco, 
Redentora e Te-
nente Portela. Os 
criminosos agiam 
com forte violên-
cia para garan-
tir o controle do 
território, cobrar 
dívidas e manter 
os possíveis rivais 
longe de seu terri-
tório.

Em Redento-
ra, no dia 15 de 
junho, um homem 
de 21 anos foi executado duran-
te a madrugada quando estava 
dentro de casa com a mãe e uma 
irmã menor de idade. Uma pes-
soa encapuzada entrou no local 

e disparou contra o jovem. O 
delegado Vilmar em entrevista 
ao Tribuna Popular no dia 16 de 
junho já comentava que o cri-
me tinha fortes possibilidades 
de ter ligação com o tráfico de 
drogas. O caso ainda está em 
investigação. Um familiar do 
homem executado estaria entre 
os presos da operação da última 
terça-feira.

Entre os presos na operação, 
o Jornal Diário de Dois Irmãos, 
noticiou que está um homem de 
Redentora de 26 anos, de ini-
ciais L.S.S, que estava, segun-
do a publicação, se escondendo 
naquela cidade, desde a execu-
ção ocorrida em Redentora em 
junho passado. O irmão dele foi 
morto pela polícia naquela ci-
dade em junho de 2016 quando 
dirigia uma Saveiro carregada 
com 120 quilos de maconha.

Em fevereiro do ano passado 
um casal foi executado dentro 
de uma casa no Bairro São José 
também em Redentora. Eles te-

riam se mudado a poucos dias 
vindo da região do Vale dos Si-
nos. A Polícia não divulgou de-
talhes das investigações, mas 
uma fonte informou que eles 

também foram executados por 
envolvimento com o tráfico de 
drogas.

Em Tenente Portela houve 
uma tentativa de execução. O 
jovem alvejado a tiros sobrevi-
veu e a polícia teve que montar 
guarda no Hospital Santo An-
tônio em virtude das chances 
de que os matadores voltassem 
para terminar o serviço. Neste 
caso a Polícia Civil agiu rápi-
do e prendeu os suspeitos pelo 
crime.

Também no município ainda 
vive na memória do portelense 
uma execução dupla ocorrida 
em frente a um Mini Mercado 
no Centro da cidade. As inves-
tigações apontaram que o ver-
dadeiro alvo seria o dono do es-
tabelecimento e que os mortos 
foram executados por engano. 
O verdadeiro alvo foi executado 
em novembro do ano passado 
com diversos disparos de armas 
de fogo. Ele chegou a ser socor-
rido, mas morreu dias depois no 
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Um dos presos dos chegando na delegacia de Três Passos

alvo seria um vizinho, também 
teve como autores membros da 
facção. Assim como um homem 
encontrado morto em agosto do 
ano passado com tiro na cabeça, 
também em Santo Augusto.

Esses foram alguns dos cri-
mes que estão sendo investi-
gados e que podem ter ligação 
com a atuação dessa organiza-
ção criminosa em nossa região, 
o que, mostra a alta periculo-
sidade com que atuavam esses 
criminosos. A atuação da polí-
cia, pelo menos por hora, con-
seguiu dar um duro golpe no 
crescimento da organização em 
expandir seu território pelo inte-
rior do estado.

Criminosos trabalhavam com vários tipos de drogas

Entrevista: Delegado Vilmar Alaídes Schaefer
Como agia a organização criminosa em nossa região?
A partir do interior de casas prisionais, era comandado o tráfico aqui na Região. Especialmente 

dos presídios de Montenegro e de Carazinho, líderes gerenciavam os traficantes. Eles eram os donos 
dos pontos de drogas na Região Celeiro. Um apenado se intitulava como dono do monopólio de dis-
tribuição de drogas e como dono dos pontos de vendas de drogas; num esquema estruturado e hie-
rarquizado as drogas eram encaminhadas a gerentes regionais - identificados em Redentora, Coronel 
Bicaco, Tenente Portela, Santo Augusto, Campo Novo e Três Passos, que as distribuíam a gerentes 
locais e demais traficantes – que eram responsáveis por pontos de vendas a usuários. Cada um desses 
núcleos acrescentava o seu próprio lucro sobre o preço da droga e assim a cadeia se tornava sustável 
e dependente uma da outra.

 De que maneira ocorria o aliciamento de pessoas daqui para a região?
Num primeiro momento, de forma amistosa. Na medida que o fenômeno se instalou na região os tra-

ficantes locais foram informados dessa nova organização que passaria a gerenciar a venda de drogas. 
Aqueles que aceitavam o comando seguiam regras rígidas de fidelidade na compra e venda de drogas 
somente da organização. Quando havia falta de drogas num ponto, as substâncias eram remanejadas 
de outros pontos para suprir a demanda. Outro detalhe do modo de agir dos criminosos eram que pon-
tos que vendiam menos drogas eram instados a melhorar o seu desempenho, muitas vezes de maneira 
até ameaçadora.

 Em quais outros crimes a organização criminosa estava envolvida?
Muitos indivíduos que estavam envolvidos com a organização também estão envolvidos com homi-

cídios e tentativas de homicídio além de furtos de veículos e crimes contra o patrimônio. Exemplo disso 
são um roubo num posto de combustível em Coronel Bicaco e um roubo no tabelionato naquela cidade. 
Geralmente esses crimes eram cometidos para financiar o tráfico. Não havia uma ordem direta da or-
ganização para cometer esses crimes, mas eles eram feitos para financiar o tráfico e muitas vezes para 
pagar dívidas. Um exemplo disso é o caso ocorrido em Tenente Portela onde um integrante cometeu 
um assalto para pagar a dívida e mesmo assim não conseguiu e então foi ordenada a sua execução, ele 
sobreviveu e através desse caso conseguimos identificar dois matadores da organização. No decorrer 
das investigações já havíamos prendido outros dois homens que seriam matadores do grupo criminoso.

O que mais lhe surpreendeu na atuação da organização criminosa?
Foi a mudança do perfil tradicional de vendas de drogas para uma nova ordem estruturada e 

hierarquizada, que, por seus integrantes, passou a funcionar com alto grau de periculosidade social 
diante de suas ações marcadas com acentuada violência e intimidação, audácia, franco sentimento 
de impunidade e o absoluto desvalor pela vida alheia. Era notório que os integrantes da organização 
alimentavam a sensação de que não haveria respostas estatais às suas ações. Por fim, se verificaram 
episódios negativos de glamorização do crime, em que alguns jovens em cidades da Região se sentiram 
atraídos pela “vida do crime” e pelo falso poder que procuravam ostentar.

Qual mensagem o senhor deixa para a comunidade após essa operação?
Muitos crimes que nós combatemos são patrocinados pela sociedade. Se não houvesse a figura do 

apostador, não haveria o apontador do “Jogo do Bicho”; se não houvesse o receptador, se reduziria 
drasticamente os crimes contra o patrimônio; o contrabando segue a mesma lógica. E, nessa perspec-
tiva, quem fomenta o tráfico é o usuário de drogas. O tráfico de drogas funciona similar a qualquer lei 
de mercado, ou seja, onde há demanda há oferta. Essa organização criminosa, estruturada e hierar-
quizada só existe aqui por que há demanda, que não é pequena e se situa em todas as classes sociais, 
com destaque ao comércio de drogas sintéticas e de cocaína praticamente à classe média-alta (onde 
está situada significativa demanda de consumo em toda a Região). Assim, o tráfico de drogas, em boa 
parcela, tem a própria sociedade como seu patrocinador direto. É importante que haja essa consciên-
cia das pessoas, das famílias. O uso de drogas é um problema social e não exatamente de segurança 
pública – que deve se ocupar em combater o tráfico, todavia, de nada adianta combater o tráfico se não 
há combate ao uso. É necessário que as pessoas reflitam e tenham consciência disso, principalmente 
os usuários – responsáveis diretos por movimentar esse mecanismo criminoso que ceifa vidas, destrói 
famílias, a saúde pessoal, gera insegurança pública, com reflexos diretos na paz, segurança, e bem-
-estar social dos cidadãos de bem.

hospital.
Em 25 de maio do ano pas-

sado um homem foi morto a 
tiros no Bairro Caxambu. De 
acordo com a Brigada Mili-
tar (BM), um veículo chegou 
numa residência por volta das 
9h e homens passaram a atirar 
na vítima que foi socorrida pelo 
SAMU, mas morreu no hospital 
poucas horas depois. Conforme 
a BM, o homem tinha uma vasta 
ficha criminal e há poucos dias 
residia em Tenente Portela.

Em Santo Augusto uma exe-
cução que já foi confirmada 
pela polícia Civil como ocorri-
da por engano, onde um idoso 
de 62 anos foi morto, quando o 

Policia C
ivil
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Em continuidade às ações 
resultantes da Operação An-
droid, deflagrada na última 
terça-feira (24) em Três Passos, 
a Polícia Civil prendeu mais 
quatro pessoas, totalizando 49 
presos na repressão ao tráfico 
de drogas. Segundo o delegado 
Vilmar Schaefer, na manhã da 
quarta-feira (25) uma mulher 
que estava na condição de fora-
gida foi capturada na cidade de 
Palhoça, em Santa Catarina.

O delegado ressaltou que 
esta prisão realizada em Palho-
ça contou com o apoio da Po-
lícia Civil de Santa Catarina, 
através da Delegacia de Cap-
turas que, em posse das infor-
mações cumpriu o mandado de 

Operação Android: polícia civil 
efetua mais quatro prisões

prisão preventiva. “A mulher 
foi identificada em ações nas 
cidades de Três Passos e Cam-
po Novo. Ela é suspeita de au-
xiliar um homem integrante da 
organização criminosa que co-
mandava o tráfico de drogas”, 
explicou Schaefer.

Ainda na quarta-feira, um 
casal investigado pela partici-
pação e atuação na organização 
criminosa, foi preso na cidade 
de Novo Hamburgo “Contra 
eles existiam mandados de pri-
são temporária expedidos pela 
2ª Vara Criminal de Santo Au-
gusto”, acrescentou o delegado. 
Por fim, na manhã desta quinta-
-feira (26) mais uma mulher fo-
ragida foi capturada na cidade 

de Capão da Canoa, compu-
tando um total de 49 pessoas 
presas na Operação Android. 
“Ela é investigada por associa-
ção ao tráfico de drogas, sus-
peita de prestar auxílio ao seu 
companheiro, que está preso no 
presídio de Carazinho”, relatou 
Vilmar.

Com mais estas quatro pri-
sões, a Operação Android con-
tabiliza 49 pessoas presas, entre 
os mandados de prisões expe-
didos e as prisões em flagran-
te realizadas no cumprimento 
das diligências. “A Polícia Ci-
vil segue em diligências a fim 
de capturar as três pessoas que 
seguem foragidas”, concluiu 
Schaefer.

Carteiras de trabalho po-
derão ser emitidas em 
agências dos Correios

ministério do Trabalho e a 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos vão firmar, nos 
próximos dias, um acordo de 
cooperação técnica para emis-
são da carteira de trabalho e 
previdência social nas agências 
dos Correios. Pelo acordo, que 
foi anunciado nesta segunda-
-feira (23), o projeto piloto será 
implantado nos próximos 30 
dias no estado de São Paulo.

De acordo com o secretário 
executivo substituto do ministé-
rio do Trabalho, Admilson Mo-
reira, a iniciativa tem o objetivo 
de descentralizar a emissão da 
carteira de trabalho manual e 
informatizada e de levar o ser-

viço para mais perto da popula-
ção. – O propósito da parceria é 
oferecer um serviço mais ágil e 
acessível ao trabalhador – afir-
mou Admilson Moreira.

Conforme o ministério do 
Trabalho, de janeiro a maio 
deste ano foram emitidas mais 
de 2,3 milhões de carteiras de 
trabalho no país, das quais 580 
mil no estado de São Paulo.

O serviço de emissão de 
carteiras está disponível nas 
unidades ligadas ao ministério 
do Trabalho e em unidades des-
centralizadas espalhadas pelo 
país, por meio de parcerias com 
estados e municípios. A rede 
conta com cerca de 2,1 mil pos-
tos de atendimento.

O serviço será testado em São Paulo e depois ampliado para todo o Brasil

Pela segunda vez consecu-
tiva, o Sicredi – instituição fi-
nanceira cooperativa com mais 
de 3,8 milhões de associados 
e atuação em 22 estados brasi-
leiros e Distrito Federal –, por 
meio de seu Banco Cooperati-
vo Sicredi, foi ranqueado pelo 
anuário “Estadão Finanças 
Mais Broadcast+”, na catego-
ria “Bancos – Financiamento”. 
Entre os indicadores destaca-
dos pelo ranking, estão o total 
de ativos que, no caso do Ban-
co Cooperativo Sicredi, em de-
zembro de 2017, chegou a R$ 
41,2 bilhões; patrimônio líqui-
do, que atingiu R$ 1,2 bilhão 
no período; e total de crédito, 
de R$ 19,7 bilhões. Também 
são apontados na lista classifi-
catória os indicadores de receita 
de serviços, receita de crédito, 
liderança de mercado, liquidez 
imediata, custo operacional, 

capitalização e geração de ren-
das, entre outros. Em parceria 
com a agência classificadora de 
risco de crédito Austin Rating, 
o ranking “Estadão Finanças 
Mais Broadcast+” é publicado 
pelo jornal “O Estado de S. Pau-
lo” e apresenta uma radiografia 
das instituições líderes do setor 
financeiro no País, com base 
na análise das demonstrações 
contábeis publicadas em seus 

Sicredi conquista 2º lugar no 
ranking ‘Finanças Mais 2018’

respectivos balanços em 2017. 
A entrega do prêmio ao Sicredi, 
assim como demais vencedores 
nas demais categorias da pre-
miação, aconteceu em cerimô-
nia realizada na capital paulista, 
em 17 de julho. No dia do even-
to, Cidmar Stoffel, diretor exe-
cutivo de Produtos e Negócios 
do Banco Cooperativo Sicredi, 
representou a instituição finan-
ceira cooperativa.

Campanha do Agasalho necessita de mais 
roupas infantis e cobertores

O frio e a chuva retornaram 
ao Rio Grande do Sul e devem 
seguir nas próximas semanas, 
mesmo com algumas oscilações 
pontuais na temperatura. Por 
isso, é importante que os gaú-
chos continuem participando da 
Campanha do Agasalho. Desde 
o início, em 4 de junho, a De-
fesa Civil Estadual já recebeu 
151.800 peças de roupa, 9.910 
pares de sapatos, 1.765 cober-
tores, 1.640 artigos de cama, 
mesa e banho e 2.825 quilos de 
alimentos não perecíveis. Os 
itens foram distribuídos para 47 

municípios e 27 entidades.
Segundo o chefe da Casa 

Militar e coordenador da De-
fesa Civil Estadual, coronel 
Alexandre Martins, o número 
é considerado bom, mas o es-
pírito solidário precisa conti-
nuar. “Os próximos meses vão 
ter muita instabilidade, mais do 
que o normal, com muita chuva 
e frio rigoroso. Então, a Cam-
panha do Agasalho também é 
muito importante nesse senti-
do de amenizar os efeitos dos 
fenômenos climáticos na vida 
das comunidades. Porque re-

passamos o que recebemos para 
as prefeituras e dezenas de enti-
dades assistenciais, como asilos 
e creches. A mobilização preci-
sa ser contínua e ampla porque 
as pessoas precisam de ajuda o 
ano todo”, explicou.

No momento, as maiores 
necessidades da Central de 
Doações são roupas infantis e 
cobertores porque o estoque 
destes itens está quase vazio. 
O apelo por roupas para crian-
ças. Para efetuar a sua doação 
na região procure a Assitência 
Social de seu município.

Censo agropecuário 
mostra envelhecimento de 

produtores no RS
Depois de 11 anos, o país 

volta a conhecer em minúcias, 
com novas cores e nuances, 
a realidade do campo. Nesta 
quinta-feira (26), começam a ser 
divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) os primeiros resultados 
– ainda preliminares – do mais 
recente censo agropecuário bra-
sileiro.

O mapeamento evidencia 
avanços tecnológicos e de pro-
dutividade, mas também sinali-
za riscos – do inexorável enve-
lhecimento dos produtores, com 
cada vez menos jovens na lida, 
ao uso crescente de agrotóxicos, 
realidade em 70,3% dos estabe-
lecimentos rurais do Rio Grande 
do Sul.

Entre outubro de 2017 e fe-
vereiro deste ano, os pesquisa-
dores percorreram todos os rin-

cões do país para coletar dados. 
Foram visitadas 5,07 milhões de 
unidades de produção ou explo-
ração dedicadas às atividades 
agropecuárias, florestais e aquí-
colas, sendo 365 mil no Estado. 
O número caiu em comparação 
com 2006 em razão de altera-
ções metodológicas na pesquisa, 
mas a área utilizada cresceu.

Embora tenha aumentando 
o percentual de mulheres na la-
buta, a maioria dos produtores 
continua sendo composta por 
homens – no Rio Grande do Sul, 
não é diferente. Quanto ao nível 
educacional, a situação melho-
rou, mas ainda é um problema, 
já que a maior parte dos entre-
vistados sequer concluiu o Ensi-
no Médio. A intenção é de que 
essas e outras conclusões aju-
dem no planejamento de políti-
cas públicas voltadas ao setor.
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Extravio de Bloco
ERNO WEIMER residente no município de DERRUBADAS/RS, comunica 
que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor 
Rural (067 862291 a 067 862300) com inscrição estadual sob o nº 353 003765 
série  NC 067 862291.

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

CONTRATO Nº 105/2018
DATA: 22/06/2018
CONTRATADO: SERVIÇOS BRASILEIROS DE GEOLOGIA 

LTDA ME
CNPJ: 22.940.430/0001-26
OBJETO: Prestação de Serviços para encaminhamento e acompa-

nhamento da outorga de poços artesianos das localidades do interior do 
Município

VALOR R$: 14.900,00

CONTRATO Nº 106/2018
DATA: 02/07/2018
CONTRATADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMI-

TINHO LTDA EPP
CNPJ: 03.145.493/0001-46
OBJETO: Remodelação do Pórtico de Acesso ao Município de Vista 

Gaúcha
VALOR R$: 31.661,99

CONTRATO Nº 107/2018
DATA: 10/07/2018
CONTRATADO: DARCI STEFFENON
CPF: 332.687.540-15
OBJETO: Aquisição de insumos agrícolas referente ao Convênio FPE 

2846/2017
VALOR R$: 3.000,00

CONTRATO Nº 108/2018
DATA: 17/07/2018
CONTRATADO: MICROS FERRARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA
CNPJ: 23.962.902/0001-04
OBJETO: Aquisição de dois veículos usados para utilização no trans-

porte escolar
VALOR R$: 201.800,00

CONTRATO Nº 109/2018
DATA: 18/07/2018
CONTRATADO: ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA
CNPJ: 97.466.593/0001-18
CONTRATADO: MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ-

VEIS ESCOLARES LTDA
CNPJ: 93.234.789/0001-26
OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar para uso na Escola Muni-

cipal de Ensino Fundamental Senador Pinheiro Machado, de acordo com 
o Decreto Executivo nº 048/2018

VALOR R$: 10.162,00

CONTRATO Nº 110/2018
DATA: 20/07/2018
CONTRATADO: GRUPO MUSICAL SAN MARINO LTDA
CNPJ: 92.811.934/0001-21
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para apresentação 

de Show Artístico no evento denominado Festa Municipal do Porco no 
Rolete, Edição 2018

VALOR R$: 8.000,00

CONTRATO Nº 111/2018
DATA: 23/07/2018
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-

colar durante o segundo semestre
VALOR R$: 8.752,95

CONTRATO Nº 112/2018
DATA: 23/07/2018
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-

colar durante o segundo semestre
VALOR R$: 22.668,47

CONTRATO Nº 113/2018
DATA: 23/07/2018
CONTRATADO: MARISE INÊS TOLOTTI BERTÉ ME 
CNPJ: 02.698.368/0001-09
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-

colar durante o segundo semestre
VALOR R$: 2.273,15

Produtores dão início à 
próxima safra

Produtores de milho já co-
meçaram as aquisições de in-
sumos a serem utilizados para 
o cultivo do grão na próxima 
safra, percebendo aumento nos 
preços dos fertilizantes em re-
lação à safra passada. Segundo 
Informativo Conjuntural ela-
borado pela Emater/RS-Ascar, 
também iniciaram o preparo 
das primeiras áreas onde será 
cultivado o milho, com desse-
cação da vegetação de inverno. 
Em municípios do Norte e No-
roeste, como Horizontina, Dou-
tor Maurício Cardoso e Novo 
Machado, o plantio deve iniciar 
nos primeiros dias de agosto 
próximo se as condições climá-
ticas – de umidade e tempera-
tura – permitirem. Nessa região 
a área ocupada pela cultura, 

destinada à produção de grão, 
deverá ser parecida à do ano 
passado.

Trigo – Atualmente 98% 
das lavouras estão em desen-
volvimento vegetativo (perfi-
lhamento ou alongamento), ao 
passo que 2% da área já está em 

floração. As lavouras apresen-
tam boa população de plantas, 
bom desenvolvimento vegetati-
vo e boa sanidade, sem ataque 
de pragas e doenças; a maioria 
das lavouras apresentam altura 
entre 25 a 50 cm, variando con-
forme o tempo de plantio.

M
ar

oz
 C

om
un

ic
aç

ão

Plantio do milho deve começar em breve

A carne de frango deverá ser 
a mais produzida e mais consu-
mida no mundo até 2020. Essa 
é a projeção do especialista An-
tonio Apércio Klein, da Agro-
pec Consultoria, baseado em 
números da FAO (Organização 
das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura). A 
afirmação foi feita  em sua pa-
lestra “Importância da Fábrica 
de Ração no Resultado Zootéc-
nico”, proferida no 9º Encontro 
Técnico Avícola, que ocorre em 
Maringá (PR).

Klein apresentou números 
que indicam o crescimento da 
produção mundial de carnes 
no período compreendido entre 
os anos 1960 e 2014. Naquele 
primeiro ano, a liderança ainda 
era da carne bovina, que foi ul-

trapassada na segunda metade 
dos anos 1970 pela suína. Ao 
longo das décadas, a produção 
de carne bovina praticamente 
estagnou, enquanto as outras 
duas começaram uma disputa 
pelo primeiro lugar

Em 17 anos, entre os anos 
de 2000 a 2017, o segmento 
avícola brasileiro ampliou em 

190,8% a produção de rações. 
De acordo com Klein, esse é 
um indicativo claro de forte 
crescimento da atividade. Se-
gundo ele, esse percentual deve 
continuar evoluindo, podendo 
até mesmo dobrar nas próximas 
duas décadas.

Em sua apresentação, Klein 
falou ainda sobre a importância 
da fábrica de ração no resultado 
zootécnico. O consultor afir-
mou que “não se pode deixar o 
otimismo de lado”, apostando 
na capacidade brasileira de su-
perar os desafios.

Carne de frango será a mais 
consumida no mundo em 2 anos
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O serviço será testado em São Paulo e depois ampliado para todo o Brasil
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O Secretário Estadual de 
Segurança Pública do estado 
do Rio Grande do Sul, Cesar 
Schirmer, esteve em visita na 
região nesta quinta-feira discu-
tindo com prefeitos a aplicação 
do Sistema Integrado de Segu-
rança Publica que está sendo 
implantado em todo o estado do 
Rio Grande do Sul.

Pela parte da manhã o secre-
tário que esteve acompanhado 
do sub-secretério de Desenvol-
vimento Agrário Pesca e Co-
operativismo do Rio Grande 
do Sul, o ex-prefeito de Vista 
Gaúcha, Claudemir Locatelli, 
esteve reunido com prefeitos 
dos municípios que compõe a 
Associação dos Municípios da 
Zona da Produção, AMZOP.

Durante a tarde o encontro 
foi com os prefeitos da Asso-
ciação dos Municípios da Re-
gião Celeiro, Amuceleiro, que 
ocorreu no Parque Estadual do 
Turvo em Derrubadas e reuniu 
diversas autoridades regionais.

Umas das principais propos-
tas apresentadas pelo secretário 
para os prefeitos da região é 
o da instalação de um sistema 

Secretário Estadual de Segurança Pública 
apresenta projeto para prefeitos da região

de vídeo-monitoramento. Os 
municípios que aderirem ao 
projeto poderiam ter o financia-
mento facilitado, via parceria 
com BRDE e Badesul, para que 
pudesse ser instaladas a câme-
ras de vigilância de acordo com 
o interesse de cada município.

As imagens captadas por es-
sas câmeras seriam direciona-
das para uma central que abran-
geria um grupo de municípios 
e seria gerenciado inicialmente 
pela Brigada Militar. A respon-
sabilidade sobre a manutenção 
dessas do local e dos servidores 
que estariam trabalhando no 
monitoramento seria do gover-

no do estado.
O secretário afirma que para 

isso o governo já está realizan-
do o chamamento de servidores  
aposentados da Brigada Militar, 
Policia Civil, Susepe e até das 
forças armadas para que eles 
possam ser alocados nestas fun-
ções.

Cesar Schirmer alerta que 
essa é uma iniciativa que vai 
deixar o combate ao crime mui-
to mais eficiente, proporcionan-
do uma ação mais rápida por 
parte das polícias.

 Ele cita que é importante 
que os municípios se atentem 
que o combate ao crime se faz 

desde cedo, pois, como ele 
mesmo diz, “ninguém nasce 
um grande criminoso, todos os 
grandes criminosos começam 
com pequenos delitos que vão 
entrando em uma escalada até 
se tornar um criminoso de fato, 
então combater esse tipo de de-
lito faz uma grande diferença 
no combate a criminalidade.”

Outro fator para o qual o 
gestor da segurança pública 
do estado atentou é que o setor 
precisar ser de responsabilidade 
de todos os entes da federação. 
Ele inclusive cita um exemplo 
muito prático. “Um município 
que mantém uma boa ilumina-

ção pública já está fazendo um 
grande trabalho na prevenção 
ao crime. Isso é um fato. Os 
marginais se sentem mais segu-
ros quando estão diante de uma 
rua escura, de um local que lhe 
permita agir com mais tranqui-
lidade e segurança. É importan-
te que União, Estado e Municí-
pios se empenhem no fomento 
da segurança pública.” Os pre-
feitos da região ainda estão es-
tudando a adesão ao programa. 
Alguns veem com bons olhos, 
mas já deixaram claro que o 
custo do projeto pode inviabi-
lizar a sua aplicação em seus 
respectivos municípios.
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Fundador do Partido Federalista do Rio Grande do 
Sul, Gaspar da Silveira Martins, intelectual e bom orador, 
havia sido nomeado ministro por Dom Pedro II em um 
dos seus últimos atos, durante uma tentativa de salvar 
a monarquia. Foi preso e exilado na Europa, retornando 
em 1892, com o estado já sob o governo de Júlio de Cas-
tilhos. Defendia o sistema parlamentarista de governo e s 
revisão da constituição estadual. Com a posse de Casti-
lhos, o caudilho Gumercindo Saraiva também retornava 
ao estado, vindo de seu refúgio no Uruguai e liderando 
uma tropa de quinhentos homens.

     Um segundo grupo comandado então pelo General 
Joca Tavares, ocupou outra região do estado com uma 
força de três mil homens. Ameaçado, o governador con-
venceu o então Presidente Floriano Peixoto de que o le-
vante era uma tentativa de Silveira Martins de restaurar a 
monarquia.

      O seguidores de Gaspar da Silveira Martins, gaspa-
ristas ou maragatos (federalistas), eram totalmente opos-
tos aos seguidores de Júlio de Castilhos, os castilhistas, 
pica-paus ou ximangos (republicanos).

      Os defensores de Júlio de Castilhos receberam a 
alcunha de pica-paus ou ximangos em razão da cor do 
uniforme usado pelos soldados que defendiam essa fac-
ção, que se assemelhava a cor dos pássaros da região. 
Esta denominação se estendeu a todos os castilhistas, 
incluindo os civis.

     O termo maragato foi usado para se referir à corren-
te política que defendia Gaspar Da Silveira Martins, tem 
uma explicação mais complexa (complicada). Na provín-
cia de Leon, Espanha, existe uma comarca denominada 
Maragateria cujos habitantes tem o nome de maragatos, 
e que segundo alguns, é um povo de costumes condená-
veis, vivendo a vagabundear de um ponto a outro, como 
cargueiros, vendendo e comprando roubos e por sua vez 
roubando principalmente animais, são uma espécie de ci-
ganos.

    Os maragatos espanhóis eram nômades e adota-
vam profissões que lhes permitissem estar em constante 
deslocamento.

     No Uruguai eram chamados de maragatos os ha-
bitantes da cidade de San José de Mayo, departamento 
de San José, por serem talvez os primeiros habitantes 
que seriam descendentes dos maragatos espanhóis, res-
ponsáveis por trazerem para a região do Rio da Prata o 
costume das bombachas.

     |na época que que se deu a revolução, os republi-
canos legalistas usavam esta apelação com um sentido 
pejorativo (desagradável ou desaprovação) tachando-os 
de mercenários. A realidade oferecia alguma base para 
essa assertiva (afirmação). Gumercindo Saraiva, um dos 
líderes da revolução, havia entrado no Rio Grande do Sul, 
vindo do Uruguai, pela fronteira de Aceguá, no Departa-
mento de Cerro Largo (Uruguai), comandando uma tro-
pa que incluía soldados naturais daquele país.  A família 
de Gumercindo, embora de origem portuguesa, possuía 
campos em Cerro Largo. No entanto, ao dar esse apeli-
do aos revolucionários foi um tiro que saiu pela culatra. A 
denominação gerou simpatia e os próprios rebeldes pas-
saram a denominar-se “maragatos”. Em 1896 criaram um 
jornal que levava esse nome.

        A história é longa..... continua na próxima edição.
                                                                        Até a próxima.

 Revolução federalista: 
Caudilhos que fizeram  
História.

Promotora fala sobre o afastamento de 
professor acusado de assédio sexual

No começo desta semana, 
o Ministério Público (MP) de 
Coronel Bicaco obteve defe-
rimento do pedido liminar em 
Ação Civil Pública ajuizada 
contra um professor da rede 
estadual de ensino que estaria 
assediando, inclusive em sala 
de aula, alunas entre nove e dez 
anos de idade.

De acordo com a Promotora 
de Justiça, Dinamárcia Maciel 
de Oliveira, o MP de Coronel 
Bicaco tomou conhecimento 
do caso por meio de um relató-
rio encaminhado pelo Conselho 
Tutelar do município, que soli-
citava a apuração dos fatos e 
aplicação das medidas cabíveis 
visando a proteção das crianças 
vítimas e quanto ao comporta-
mento do professor acoimado 
da prática criminosa. A denún-
cia foi levada ao Conselho Tu-
telar pela mãe de uma aluna.

– Instauramos um proce-
dimento apuratório ainda em 
setembro de 2017, quando os 
fatos chegaram ao Ministério 
Público. Em seguida, enviamos 
requisição a autoridade policial 
local para o início da investi-
gação das supostas condutas 
ilícitas – salientou a Promotora 
de Justiça. Ela ainda destacou 
que na mesma época, o MP deu 
ciência do fato e pediu provi-
dências a 21ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE), 
além de verificar se as crianças 
vítimas necessitam ou já es-
tavam recebendo acompanha-

mento psicológico.
Segundo a autoridade do 

MP, há relatos de que o educa-
dor, no exercício do magistério, 
passava a mão em algumas par-
tes do corpo das colegiais e ain-
da lhes tratava com elogios de 
caráter sexual.

– Para uma das vítimas, o 
acusado chegou a entregar um 
bilhete com seu número de te-
lefone e o pedido de ‘me ligue’. 
Em outra ocasião, ele convidou 
as alunas para irem até seu car-
ro que estava no estacionamen-
to. Esse comportamento do pro-
fessor assustou as crianças, que 
acabaram relatando os aconte-
cimentos para suas famílias – 
afirmou a Promotora de Justiça.

Conforme o que foi apurado 
até o momento, a representante 
do MP frisa que o caso é en-
quadrado como Importunação 
Ofensiva ao Pudor. A denúncia 
contra o docente já foi ofereci-
da e o processo tramita no Fó-
rum de Coronel Bicaco.

A Drª Dinamárcia Maciel 
de Oliveira também comentou 
as conclusões da sindicância 
instaurada pela 21ª CRE para 
apurar a conduta funcional do 
professor da rede estadual de 
ensino. Segundo ela, o Ministé-
rio Público de Coronel Bicaco 
recebeu da Coordenadoria Re-
gional de Educação uma cópia 
da sindicância, de onde se so-
bressai o depoimento firme e 
coerente das vítimas, relatando 
sempre com minúcias o que 

acontecia em sala de aula, além 
da vergonha e constrangimento 
que sentiram.

A sindicância concluiu que 
realmente os fatos aconteceram 
e a punição imposta foi o afas-
tamento de sala de aula pelo 
período de 45 dias. – Ao tomar 
conhecimento da penalidade 
atribuída ao docente, nós do 
Ministério Público não concor-
damos que esse seria o melhor 
desfecho cabível, porque o tem-
po de suspensão praticamente 
coincidiu com as férias esco-
lares e depois ele voltaria a ter 
acesso a meninas e meninos da 
mesma faixa etária – sublinhou 
a Promotora de Justiça, acres-
centando que a punição confe-
rida pela 21º CRE foi deveras 
branda.

A representante do MP dis-
se que o pedido liminar que 
teve deferimento nesta semana 
impede que o professor exerça 
qualquer função como autori-
dade em sala de aula, mas não 
veda a realização de trabalhos 
administrativos no estabeleci-
mento de ensino. – Postulamos 
isso, porque entendemos que no 
equilíbrio dos direitos e prote-
ções legais, se sobressai o dever 
de proteger as crianças. Os pais 
encaminham seus filhos para as 
escolas confiando nas direções 
e na seriedade dos professores. 
E lá, onde as crianças deveriam 
estar protegidas e os educadores 
zelar pelo bom desenvolvimen-
to intelectual e até do convívio 
social e moral, este professor se 
valeu de sua ascendência sobre 
as alunas para importuná-las 
sexualmente. Isso é inadmissí-
vel – reiterou a Drª Dinamárcia 
Maciel de Oliveira.

A Promotora de Justiça ain-
da mencionou que caso seja 
julgado o mérito da Ação Civil 
Pública de forma procedente ao 
articulado na petição do MP, 
deverá ser decretada a demis-
são do educador, por sua con-
duta afrontar a dignidade do 
serviço público, com respaldo 
nos artigos 178 e 191, da LC 
nº10.098/96, do estado do Rio 
Grande do Sul.

– A partir da decisão pro-
ferida pelo Juízo de Coronel 
Bicaco que determinou o afas-
tamento do professor, não des-
cartamos que eventuais outras 
alunas que tenham sido vítimas 
de Importunação Ofensiva ao 
Pudor ou de outras práticas ilí-
citas, dentro ou fora da sala de 
aula, criem coragem e denun-
ciem os infratores – finaliza a 
Promotora de Justiça.

Promotora Dinamárcia Maciel
D
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Continuação edição anterior...
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Nutricionaista Jéssica Ariel Ponce -  CRN2-8735P

GERAL

O licopeno é um potente antioxidante capaz de proteger as 
células do nosso organismo contra os efeitos nocivos do excesso 
de radicais livres, reduzindo assim o risco de doenças crônicas, 
inclusive o câncer.

Abundante no tomate (suco, sopa, molho), mas também en-
contrado em goiaba, melancia e outros alimentos vermelhos, o 
licopeno é o carotenoide que lhes confere a cor vermelha. Carote-
nóides são fartamente encontrados na natureza (nos alimentos) e, 
entre eles, temos betacaroteno, luteína, zeaxanina e outros. Nosso 
organismo não os produz e por isso temos que ingeri-los pela ali-
mentação. Pesquisas recentes têm demonstrado que os carotenói-
des, protegem nosso organismo (nossas células) reduzindo o risco 
de desenvolvimento de algumas doenças crônicas.

Entre os carotenoides o licopeno se destaca pela sua capacida-
de de retirar da circulação sanguínea elementos oxidantes, extre-
mamente prejudiciais ao organismo, reduzindo assim a capacida-
de de ocasionar danos celulares.

Há estudos epidemiológicos mostrando a relação entre o con-
sumo de licopeno e alguns tipos de cânceres, principalmente o de 
próstata e também a redução do risco de doenças cardiovascula-
res, além de melhorar efetivamente a sensibilidade à insulina.

O licopeno é um pigmento lipossolúvel e por isso tem maior 
absorção quando consumido junto com gordura e sua biodisponi-
bilidade é aumentada após o cozimento.

Devo salientar que para uma eficiente utilização do licopeno 
e principalmente combater o estresse oxidativo e danos celulares, 
prevenindo doenças em geral a alimentação deve ser adequada e 
individualizada e para isso um nutricionista deve ser consultado.

Licopeno e seus benefí-
cios ao organismo

No próximo final de sema-
na iniciam as festividades em 
comemoração aos 63 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa de Tenente Portela. 
O evento de abertura, como já 
é tradicional, será a Cavalgada 
Tenente Mário Portela Fagun-
des, entre os dias 02 e 05 de 
agosto, e que este ano estará 
homenageando o ex-prefeito 
Lúcio Adalberto Motta (Verme-
lho). 

Dentre os eventos tradicio-
nais também acontecerá a 6ª 
etapa da Copa das Cidades de 
Motocross, a 22ª Feira Porte-
lense do Livro da Escola Esta-
dual Sepé Tiaraju, o 10º Café 
Colonial do Hospital Santo 
Antônio, o 3º Jantar do Peixe, o 
Jantar das Escolas Municipais, 
a 5ª Corrida Rústica, dentre ou-
tros. 

Destaque para este ano é o 
Rodeio Show com Cesar Para-
ná, que será coordenado pela 
Comissão Central da Expoten-

Tenente Portela prepara
 programação de aniversário

po, e acontecerá entre os dias 
16 e 19 de agosto, pela primeira 
vez na região, com uma grande 
estrutura de arena para rodeio 
country, arquibancada, shows 
pirotécnicos, e muito mais. O 
ponto alto desta programação 
será o dia 18 de agosto, sábado, 

dia do aniversário do municí-
pio, que, além da Corrida Rús-
tica pela manhã, terá na parte da 
tarde uma grande festa popular, 
junto a arena de rodeio, com 
mateada, bolo de 63 metros, 
atrações culturais e rodeio in-
fantil.

Ascom/Ten.Portela

Rodeio da Companhia Cesar Paraná será uma das atrações

Divulgação
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Na última semana um inci-
dente no Consórcio Intermu-
nicipal de Gestão de Resíduos 
Sólidos (Cigres), localizado 
na cidade de Seberi, chamou 
a atenção da comunidade das 
cidades consorciadas para o 
descarte de materiais não orgâ-
nicos. Ao todo 18 funcionários 
apresentaram um quadro de in-
toxicação, vindo de um produto 
extremamente forte e inapro-
priado para a seletiva feita pela 
Central, entre a quinta-feira, 19, 
e sexta-feira, 20. 

Em entrevista via telefone 
no último sábado ao programa 
Tribuna Popular, com o jorna-
lista Jalmo Fornari, o coordena-
dor do Cigres, Antônio Mauro 
Cadorin, relatou que no dia 19, 
a direção foi comunicada que 
um funcionário estava conta-
minado, porém ao chegar no 
local já se verificou que outros 
8 funcionários apresentavam 
os sintomas. Ambos foram en-
caminhados ao Hospital de Se-
beri, onde foram atendidos e 
liberados.

No mesmo dia o grupo da 
coordenação retornou ao local e 
verificou que um novo funcio-
nário apresentava os mesmos 
sintomas. A área foi isolada e 
higienizada, até a sexta-feira, 
quando um outro grupo de fun-
cionários voltou a apresentar 
intoxicação e então a unidade 
foi fechada imediatamente. O 
coordenador ressaltou que dois 
municípios consorciados foram 
analisados pela equipe como 
possíveis originários desse ma-
terial que intoxicou os funcio-
nários. 

Ele mencionou que restos 
de produtos utilizados na agri-
cultura podem ter causado a 
intoxicação nos funcionários. – 
Durante a limpeza da esteira de 
triagem, onde surgiu o proble-
ma foram encontrados de três a 
quatro embalagens de agrotóxi-
cos usados na agricultura que 
podem ter originado a intoxi-
cação – salientou Mauro. A di-
reção do Cigres providenciou o 
encaminhamento de todo o ma-
terial suspeito para um aterro. 

Além da destinação do ma-
terial, foi efetuada a limpeza 
e aeração do ambiente, bem 
como, alteração da área de tria-
gem. Os funcionários recebe-
ram alta médica, e realizaram 
exames para diagnosticar as 
possíveis substâncias que cau-
saram a intoxicação e também 
verificar possíveis sequelas no 
organismo. 

Sobre o descarte de emba-

Descarte irregular de lixo provoca
 intoxicação de 18 trabalhadores

lagens de agrotóxicos, Mauro 
comenta que a Cigres trabalha 
em parceria com a empresa 
Aramau que possui toda meto-
dologia própria para o descarte 
correto dos resíduos. Os agri-
cultores, segundo ele, podem 
transportar as embalagens até a 
sede da entidade, que fica a 50 
metros do consórcio intermu-
nicipal e solicita a entrega dos 
materiais.  

Mauro salientou durante a 
entrevista que os casos de mate-
riais inapropriados encontrados 
nas sacolas é algo extremo e 
rotineiro. Funcionários relatam 
que já chegaram às esteiras sa-
colas de fezes, animais vivos e 

mortos, agulhas e seringas, ba-
las de fuzis e até um feto huma-
no o que chama atenção para a 
necessidade do efetivo funcio-
namento e conscientização por 
parte da população quanto a co-
leta seletiva apropriada.

O caminho a ser percorrido 
para a conscientização ambien-
tal de toda população é longo, 
segundo coordenador. Ele afir-
ma que ações sustentáveis de-
vem iniciar por parte de cada 
pessoa, dentro dos domicílios 
na separação do lixo orgâni-
co e inorgânico, ou seja seco e 
úmido, e serem transformadas 
também em reivindicações ao 
poder público, para que com 

o tempo existam novas políti-
cas públicas.  A preocupação 
com o aumento demográfico 
e por consequência de descar-
te inapropriado, fez com que a 
Cigres investisse em parcerias 
para elencar projetos de cons-
cientização dentro dos municí-
pios parceiros. Juntamente com 
a URI/FW e Funasa, a entidade 
promove nas escolas estaduais 
e municipais, desde o início 
do ano a “Caravana da Cultura 
em Defesa da Sustentabilidade 
e Meio Ambiente”, iniciativa 
prevista dentro do Projeto de 
Educação em Saúde Ambiental 
realizado na região. O proje-
to que teve a parte burocráti-

Intoxicados trabalhavam na Central de recebimento de lixo

ca desenvolvida em 2017, e a 
prática neste ano, traz ao pú-
blico estudantil peças teatrais 
e palestras buscando estimu-
lar uma maior reflexão sobre 
o conceito de sustentabilidade 
e hábitos necessários para a 
preservação do meio ambien-
te. Em agosto, no dia 17, será 
iniciado segundo Mauro, um 
outro projeto em parceria com 
a Emater/RS-Ascar, regional 
de Frederico Westphalen, que 
levará mais palestras e cursos 
sobre composteira doméstica 
e outros assuntos ambientais a 
agricultores dentro das cidades 
abrangidas pelo consórcio. 

Em operação desde 2007, 
a Cigres é responsável pelo 
recebimento e processamento 
de materiais descartados de 30 
municípios da Região Celeiro e 
da Zona de Produção recebendo 
em média, 70 toneladas de lixo 
por dia. Os resíduos que che-
gam através de caminhões pas-
sam por uma triagem e recebem 
um destino, seja a reciclagem, a 
compostagem ou o aterro. 

A entidade está com fun-
cionamento normalizado desde 
terça-feira, 24. Com o atraso de 
5 dias nas entregas de materiais, 
segundo balanço divulgado a 
nossa reportagem feito apenas 
na quarta-feira, 25, aproxima-
damente 130 toneladas foram 
recebidas entre as 5h as 18h. 

Durante a série de reporta-
gem feita sobre a qualidade de 
infraestrutura básica em Te-
nente Portela pelo Jornal Pro-
víncia neste ano, mostramos 
que a maioria dos moradores 
aprovam o serviço terceirizado 
de coleta seletiva disponível 
diariamente conforme o crono-
grama municipal estabelecido. 
Os moradores, durante as entre-
vistas mencionaram que a cons-
cientização da separação dos 
materiais sólidos vinha em in-
termédio dos agentes comuni-
tários de saúde, em suas visitas 
mensais, ou através das mídias 
sociais como rádio, televisão e 
internet. 

A falta de lixeiras, ou ma-
nutenção das atuais espalhadas 
no meio urbano no centro e 
bairros, foi a queixa de maior 
relevância feita por parte dos 

entrevistados. O coor-
denador do Cigres, rela-
tou a nossa equipe que 
o município apresenta 
bons índices de sepa-
ração correta dos ma-
teriais em comparação 
aos demais dentro do 
consócio. Entramos em 
contato com a pasta res-
ponsável pelo controle 
do cronograma munici-
pal, a secretaria de ser-
viços urbanos, porém 
não fomos informados 
sobre os dias e horários 
de coleta dos materiais 
no município. 

 Nas escolas públi-
cas portelenses, traba-
lhos pedagógicos são desenvol-
vidos para que desde pequenos 
nasça dentro de cada cidadão 
a responsabilidade individual 

sobre os cuidados com o meio 
ambiente. Maiores ações de di-
vulgação e novas políticas pú-
blicas eficientes podem colocar 

Tenente Portela no rol de muní-
cipios exemplos de sustentabi-
lidade na região. 

Lixos orgânicos 
São materiais que possuem origem biológica, como por exemplo, se-
mentes, ossos e restos de alimentos orgânicos. Se descartados em ruas, 
rios, por exemplo, podem ameaçar a saúde pública, uma vez que esse 
material atrai ratos e baratas, além de exalar mau cheiro e favorecer o 
desenvolvimento de fungos e bactérias. O correto é encaminhar o lixo 
orgânico para os centros de coleta ou ainda transformá-los em adubo 
através do processo de compostagem, que pode ser feito nas próprias 
residências. 

Projeto de conscientização realizada pelo consórcio

Lixo inorgânico
Plásticos, vidros, papéis, são alguns materiais classificados como in-

orgânicos. A população necessita separar esses materiais do lixo orgânico 
e os encaminhar aos centros de coleta para que sejam reciclados. Antes de 
descartar, é importante efetivar a limpeza de embalagens, potes, por exem-
plo, para que o processo de triagem seja realizado com sucesso. Semanal-

mente, caminhões de coleta dos resíduos, terceirizados pelas administrações 
públicas, passam nas residências para o transporte destes materiais para 

centros como a Cigres, onde são processados e encaminhados a reciclagem, 
compostagem ou aterro. 
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NESTA EDIÇÃO

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

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

NUTRIÇÃO E SAÚDE
A coluna com 

dicas de nutri-
ção para viver 
uma vida mais 

saudável
Por 

Ariel Jéssica 
Ponce

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

Sistema Província de Comunicação

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

Prefeito de Campo Novo garante 
que Biorrefinaria sairá em breve

Preço do leite aumenta e anima produ-
tores no Rio Grande do Sul

Joca Martins é confirmado como atra-
ção do Acampamento Farroupilha
Comitiva que estava na China retor-
na ao Brasil com muitos exemplos

Prefeitura de Redentora investe em 
cursos do Senac

Operação Android: Polícia Civil reali-
za mais quatro prisões

E MUITO MAIS

Torneio regional terá 
rodada em Tenente Portela

A LICAF – Liga de Clubes Amadores de Futebol – promove a 2ª rodada da COPA INTERCLU-
BES  neste domingo 29/07 EM TENENTE PORTELA, no estádio do Ypiranga F.C. 
A equipe local apenas sediará o evento, estando de folga nesta rodada. 
Programação:

 
8:45 HORAS: VETERANOS AVEC-CANARINHO x CMD DERRUBADAS 
10:15 HORAS: VETERANOS ASSOCIAÇÃO TRESPASSENSE x TIGRE BARRA DO GUA-
RITA 
Será servido almoço aos interessados ao valor de R$ 20,00 a ficha. 
A categoria sub 17 não terá jogos nesta rodada, devido a outras competições em andamento na re-
gião.

D
iv

ul
ga

çã
o


