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Retomada de projeto de Usina pode pôr em 
risco existência do Salto do Yucumã

TCE avalia 
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públicos

- Série do Jornal Província 
abordou o tema nas últimas 
semanas
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Vários meios de comunicação evidenciam 
engajamento num trabalho que visa a alterar a 
percepção e afetar o discernimento do leitor. No Estadão do dia 24/06, 
um artigo bem típico, indaga: “Há uma luz promissora no horizonte? 
Claro que não. Sejamos realistas porque o contexto atual é kafkiano. 
Não se trata de uma fábrica de crises, mas de uma usina de desvarios”... 
E, mais adiante conclui que nada de bom pode acontecer, restando-nos 
a longa espera pelo “fim da atual administração”. Mas como? Aos seis 
meses de mandato? “Usina de desvarios” ante um governo consciente 
de suas responsabilidades, após sucessivas gestões de Lula e Dilma?

Claro que há um estresse muito grande e incômodo na política na-
cional. Não esqueçamos, porém, que ele entrou na cena pelas mãos, 
pés e voz do Partido dos Trabalhadores, seguido de seus anexos e mo-
vimentos sociais, numa prática política centrada na desqualificação 
moral dos adversários. Sou testemunha viva e atenta disso. Durante 
décadas, em mais de uma centena de debates, denunciei tal conduta, 
justificada como parte da “luta política”. Em nome dela, aliás, a agres-
sividade não ficava apenas na retórica. Incluía invasão de proprieda-
des, destruição de lavouras e de estações experimentais, bloqueio de 
transporte, queima de pneus, leniência e justificação ideológica da cri-
minalidade e, ainda, esse gravíssimo subproduto do aparelhamento da 
Educação brasileira: professores militantes levando alunos a rejeitar a 
atividade empresarial de seus pais, criando terríveis animosidades nas 
relações familiares. Isso é violência, que o digam as vítimas.

Pois há, então, quem sinta saudade disso, da corrupção, das “articu-
lações” de Lula e das “habilidades” de Dilma. Há gosto para tudo, mas 
querer nunca mais conviver com isso é justa e meritória aspiração de 
uma sociedade que busca recuperar os valores perdidos, e que, quando 
se mobiliza, o faz de modo ordenado e civilizado. É a autodefesa de 
uma parcela majoritária da nação que passou a se posicionar politica-
mente, venceu a eleição de 2018 e sabe o que rejeitar porque convive 
com as consequências daquilo que rejeita.

Parte da imprensa brasileira ainda não percebeu: quanto mais ata-
car a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, quanto maior relevo der à ativi-
dade criminosa dos hackers a serviço dos corruptos (bandidos sob or-
dens de bandidos), quanto mais ansiar pelo silêncio das redes sociais, 
quanto mais desestimular e minimizar as manifestações de rua, mais 
estará reforçando, aos olhos de muitos, a obrigação cívica de proteger 
aqueles por quem se mobiliza. É tiro no pé. Principalmente quando 
salta aos olhos que, na perspectiva de tais veículos, membros do STF 
podem criticar o Legislativo e o Executivo; membros do Legislativo 
podem criticar o Executivo e o STF; o Chefe do Executivo a ninguém 
pode criticar; e os cidadãos têm que cuidar de suas vidas e deixar de 
incomodar as instituições.

Não há fundamento para o rigor com que o Presidente e o governo 
vêm sendo tratados. Não há um só ato que tenha causado prejuízo ao 
país. Bem ao contrário, todos os movimentos e iniciativas visam a di-
minuir o prejuízo herdado e a fazer as necessárias reformas. Bolsonaro 
já deixou evidenciado a todos que, se não é o príncipe perfeito com 
que pretendem aferi-lo alguns formadores de opinião, também não é 
o ogro que a fantasia destes, de modo maldoso, quis criar e exibir ao 
mundo.

Por fim, a sociedade entendeu que condutas voltadas a derrotar o 
governo, desacreditar o governo, derrubar o governo, são funestas ao 
país e àqueles que mais precisam que tudo dê certo. Não há parto sem 
dor. Ou as instituições fazem o que devem e o Brasil nasce diferente 
e melhor em 2020, ou será um lugar muito ruim de viver! A aposta no 
quanto pior melhor beira à delinquência. Ou à sociopatia.

O BRASIL SOB ATAQUE

 Novos recursos de assistência ao motorista irão equipar os veículos nacionais em atendimento à 
demanda do mercado e à força da legislação. Estudos técnicos já são realizados com foco na regula-
mentação de várias soluções tecnológicas desde 8 de dezembro de 2017, quando o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) publicou a resolução nº 717, que determina cronograma para apresentação de 
propostas.

  Exemplo de sistema avançado que já foi legislado é o dispositivo de indicação de frenagem de 
emergência, um recurso que aciona o pisca alerta juntamente com a luz do freio quando o motorista 
freia bruscamente. Se a desaceleração do veículo ultrapassar o limite estabelecido, o pisca alerta trasei-
ro é acionado para avisar o motorista de trás sobre a frenagem, com o objetivo de evitar uma colisão.

  Outra tecnologia que contribui para a direção segura é o sistema de frenagem automática de emer-
gência, que auxilia o motorista a frear diante de uma colisão iminente, como a situação em que o carro 
está em alta velocidade e se depara com um engarrafamento. Um radar localizado na frente do veículo 
detecta um objeto parado e freia automaticamente o veículo, com a finalidade de evitar acidentes.

Há diversos sistemas avançados de assistência ao motorista que serão aplicados no mercado bra-
sileiro, então neste momento cabe à engenharia analisar as tecnologias utilizadas em outros países e 
avaliar os desafios de implementação dos dispositivos para desenvolver soluções que funcionem com 
segurança nas estradas brasileiras, afinal o País dispõe de estradas em diversas condições. 

 Essas novas tecnologias precisam equipar os carros brasileiros com segurança e valor que sejam 
percebidas pelo cliente. Para isso, alguns desafios de aplicação devem ser superados, como no caso do 
aviso de mudança de faixa, que alerta o condutor quando passa por cima da faixa. Como adaptar uma 
solução que seja eficiente numa estradinha do interior que não tem faixa?

Certamente, investimentos em infraestrutura facilitariam a adoção das tecnologias, entretanto a en-
genharia precisará adaptar alguns sistemas caso queira trazer as soluções em curto prazo, como estudar 
o uso dos dispositivos conforme o tipo de pavimento. Um sistema que utiliza câmera para identificar a 
faixa na rodovia precisa ser desabilitado em estrada de terra, por exemplo.

Ivan Arantes Levenhagen é supervisor de Engenharia Elétrica & Eletrônica da Volkswagen Caminhões e Ônibus

Tecnologias de segurança vão ajudar mais o 
motorista brasileiro

 Ivan Arantes Levenhagen

Tomando posição

Na semana passada a Rádio Província completou 30 anos de his-
tória e ao longo dessas três décadas sempre esteve ao lado das princi-
pais lutas da região. Isso aconteceu em todos os momentos importantes 
pelo qual a nossa região passou.

A retomada do projeto de construção da Usina Hidrelétrica Garabi /
Panambi coloca um grande ponto de interrogação sobre uma das maio-

res belezas naturais do estado e no maior patrimônio turístico da nossa região que é o Salto do Yucumã. 
Apesar do projeto não prever a inundação do Salto em si, ele tende a alagar cerca de 70 hectares de 
terra de mata nativa do Parque Estadual do Turvo e a mudança significativa do leito do Rio Uruguai tão 
próximo do salto, pode acarretar diferenças no comportamento das águas e por consequência no salto, 
que, agora teme a região, poderia inclusive desaparecer.

Ao invés de se encontrar uma forma de buscar a geração de energia de maneira que seja menos da-
nosa a natureza, o senador Luiz Carlos Heinze, sugeriu apenas redemarcar o território do Parque, como 
se a natureza fosse transferível e os milhões de processos de transformação pelos quais ela passou, nos 
últimos milhares de anos, pudessem ser transferidos para qualquer outro local.

Vivemos em uma época em que a desculpa do desenvolvimento não pode mais ser usada para en-
cobrir a nossa total falta de aptidão pela proteção da natureza. Por mais que se entenda a necessidade 
da geração de energia para região, habita-se sobre o momento a importância de se esgotar todas as al-
ternativas que não influam no Parque ou no Salto antes de passar a pensar nesta drástica possibilidade.

O Sistema Província não é contra o desenvolvimento ou a geração de energia, mas entende que 
tanto o Salto do Yucumã quanto ao Parque Estadual do Turvo, são bens insubstituíveis e que o futuro 
da região passa pela preservação e manutenção dessas áreas, por isso se posiciona oficialmente contra 
qualquer empreendimento que possa, por minimamente que seja, causar qualquer dano a essas belezas 
naturais que são peças fundamentais para o desenvolvimento turístico dessa região.

Julgamos que esse é o adequando momento para se estudar e se pensar em geração de energias 
alternativas que são cada vez mais presentes e possíveis e que degradam menos o meio ambiente. Não 
podemos cruzar os braços quando as riquezas dessa região estão ameaçadas.



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 Ju-
diciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em 
Geral, Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do 
Consumidor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em 
Geral. 055-3551-3119
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Luta pela preservação do Yucumã Lixeira na rótula 
Não era prá me-
nos, a esquina 
da avenida Luiz 
Carlos Prestes 
com a Tapuias 
acaba de receber 
uma lixeira para recolhimento diferenciado 
de lixo. O local havia se tornado um depó-
sito em pleno centro da cidade. Resta saber 
se a civilidade dos transeuntes permitirá a 
colocação dos dejetos em lugar apropriado.

Calçada da Tupinambás
Alguns moradores da Tupinambás, próxi-
mo ao campo do Ipiranga, estão vivendo 

maus bocados em função do desnível exis-
tente entre a pista e o passeio público. Não 
bastasse a valeta que dificulta inclusive o 
acesso dos veículos nas garagens, em dias 
de chuva a situação se torna mais difícil e 
perturbadora. Os moradores pedem uma 

solução....urgente!!!

Polêmica da pista
Mal foi anunciado o projeto de um cami-
nhódromo na cidade e a polêmica iniciou 
nas redes sociais. Com uma estimativa de 
custos em torno de um milhão, as contri-

buições são de toda ordem. Há os  que são 
contra por serem contra, alegando que os 

recursos poderiam ser utilizados em outros 
setores (mesmo que não existam ainda), há 
os que partem em defesa do gramado dos 
canteiros centrais (um ataque à natureza), 
há sugestões de que sejam adaptados os 
passeios laterais para esta finalidade, há 

os que acham que a obra deveria ser feita 
numa avenida lateral, tipo a Ipanema. Há 
até quem concorda com a iniciativa aplau-

dindo os idealizadores.

Empreendedorismo
Iniciado sem uma pretensão exclusiva, 

uma vez que os primeiros objetos eram ad-
quiridos para a revenda, o Mercado Safra 
do Marcos Capellari acabou virando uma 
loja temática que por si só atrai clientes. 

Não bastassem esses resultados o proprie-
tário adquiriu um terreno e está construin-
do um mini parque dos dinossauros. Nesta 
edição nos contamos a história que já atrai 
pessoas da região para Tenente Portela só 

para conhecer o espaço.

***Será que o pessoal do meio ambiente 
viu a “phoda” feita na figueira da praça do 
índio. Foi “radical mano!!”
***Quem notou foi o povo já que as auto-
ridades raramente têm sensibilidade para as 
agressões ao meio ambiente.
***Por mais curioso que possa parecer, al-
guns quebra-molas foram elogiados pelo 
desafio técnico na construção...rsrs
***As faixas de segurança, em sua maio-
ria, reclamam uma pintura urgente. De nada 
adiante reduzir com quebra-molas a veloci-
dade nas vias, se nas esquinas e cruzamen-
tos existe uma roleta russa.
***Bicaco foi notícia nacional no progra-
ma de substituição de lâmpadas da ilumi-
nação pública.
***Dizem por aí que tem professores dan-
do “pitacos” sobre ética jornalista e a ma-
mata na coisa pública.

Após meses de nego-
ciações que levaram a 
assinatura de um termo 
de ajuste com a usina 
hidrelétrica da Foz do 
Chapecó, o que passou 
a garantir horários de 
visibilidade e visitas ao 
Salto do Yucumã, ago-
ra ressurge uma velha 
ameaça. A retomada 
das discussões sobre a 
construção de usinas 
hidrelétricas à jusante 
das cataratas no Rio 
Uruguai, fizeram com que algumas lideranças viessem a público manifestar posições de 
cautela. Uma destas vozes foi a do prefeito de Derrubadas, que em entrevista ao programa 
Tribuna Popular, colocou em dúvida a necessidade dos enormes investimentos tendo em 
vista a possibilidade de prejuízos irreversíveis no turismo. O assunto mereceu grande des-
taque na imprensa regional a ponto da grande maioria dos blogs e sites terem reproduzido, 
replicado ou suítado o assunto abordado. O temor é de que, mesmo alagando apenas em 
torno de 70 hectares da floresta do turvo, o represamento além dos prejuízos ambientais 
pode ter sido subdimensionado nos reflexos na paisagem do salto. Matéria nesta edição.

Brasileiras se deram mal na França...kkkk

Confusão no velório!
Eram dois pescadores gêmeos.
Um casado e o outro solteiro.
O solteiro tinha uma lancha de pesca já ve-
lha.
Um dia, a mulher do casado morre.
E como uma desgraça nunca vem só, a lan-
cha do irmão solteiro afunda-se no mesmo 
dia.
Uma senhora, dessas velhotas curiosas e 
alcoviteiras, soube da morte da Mulher e 
resolve dar os pêsames ao viúvo,
mas confunde os irmãos e acaba por se diri-
gir ao irmão que perdeu a lancha.
— Eu só soube agora. Que perda enorme. 
Deve ser terrível para si.
O solteiro, sem entender bem, explicou:
— Pois é. Eu estou arrasado. Mas é preciso 
ser forte e enfrentar a realidade. De qual-
quer modo, ela já estava muito velha.
Tinha a parte de trás toda rebentada, deitava 
um cheiro horrível a peixe e vazava água 
como nunca vi.
Tinha uma grande racha na frente e um 
buraco atrás que, cada vez que eu a usava, 
ficava maior.
Mas eu acho que o que ela não aguentou, 
foi mesmo eu empresta-la a quatro amigos 
que se divertiam com ela.
Eu sempre lhes disse para eles irem com 
calma, mas desta vez foram os quatro jun-
tos e isso foi demais para ela…Foi Fatal.

A velhinha desmaiou.

***Deveriam ensinar aos pupilos que ético 
é tornar público tudo o que é feito com o 
erário que pertence ao cidadão contribuinte.
***Na onda das lives, dizem por aí que o 
próximo desafio será a transmissão de uma 
operação de apendicite...rs
***Dizem por aí que namorar a mulher do 
próximo pode ser um remédio para a de-
pressão...principalmente quando não se tem 
uma companheira...
***Não se pode dizer que é um bom remé-
dio para dor de cabeça...kkk
***”Plaino” como o asfalto da rua Juçara...
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Sicredi cria Consórcio Fidelidade para estimular novas 
aquisições de produtos pelos associados

O Sicredi lançou o Consórcio Fide-
lidade, um benefício que oferece con-
dições especiais para quem já quitou 
a cota de consórcio e pretende investir 
em uma nova oportunidade de negócio. 
Agora, os associados que concluírem o 
pagamento terão direito a aderir a qual-
quer outro produto de consórcios do 
Sicredi com taxas de administração até 
20% mais atrativas do que os planos tra-
dicionais.

Segundo o Sicredi, somente neste 
ano, mais de 40 mil consorciados da 
instituição devem quitar suas cotas e es-
tarão aptos a contratarem o Consórcio 
Fidelidade. Além de oferecer condições 
especiais, a estratégia da instituição de 
manter negócios com os consorciados 
também tem como propósito estimular o 
hábito de guardar dinheiro.

– Financeiramente saudável, esse há-
bito ainda não é muito comum na vida 
dos brasileiros, mas os consórcios são 
uma forma de despertar a consciência 
sobre finanças pessoais e o crescimen-
to do setor mostra que os consumidores 
estão cada vez mais interessados nesse 
tipo de investimento – explica Jocimar 
Martins, gerente da Administradora de 
Consórcios Sicredi. – Uma nova cota 
de consórcio significa continuar inves-

tindo no patrimônio e na realização dos 
sonhos, viabilizando novas conquistas – 
acrescenta o gerente.

No primeiro quadrimestre do ano, 
o Sistema de Consórcios contabilizou 
aumento de 16,9% nas vendas de novas 
cotas em relação ao mesmo período do 
ano passado. Saltou de 788 mil no perío-
do de janeiro a abril de 2018 para 921,5 
mil no mesmo período de 2019, aproxi-

mando-se do primeiro milhão, segundo 
a Associação Brasileira de Administra-
doras de Consórcios (ABAC). Os dados 
mostram que as vendas de novas cotas 
no quadrimestre do ano foram o volume 
recorde, quando comparado com os de 
anos anteriores, a partir de 2015. Neste 
mesmo período, o Sicredi registrou cres-
cimento de 15,1% no volume de novas 
cotas de consórcios.

O Consórcio Fidelidade do Sicredi é 
voltado para pessoas físicas ou jurídicas 
e o direito de adesão é valido para os as-
sociados durante o período de 180 dias 
após a quitação de uma cota de consór-
cio. Hoje, o Sicredi oferece consórcios 
para carros de passeio, veículos pesados, 
tratores, motos, imóveis, serviços, bens 
náuticos, equipamentos sustentáveis e 
móveis planejados. Os planos possuem 
prazos de duração entre 36 e 200 meses, 
de acordo com as características de cada 
produto.

O Sicredi é uma instituição finan-
ceira cooperativa comprometida com o 
crescimento dos seus associados e com o 
desenvolvimento das regiões onde atua. 
O modelo de gestão do Sicredi valoriza 
a participação dos mais de quatro mi-
lhões de associados, os quais exercem 
papel de donos do negócio.

O Sicredi está s, Acre, Alagoas, 
Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e To-
cantins e no Distrito Federal, com cerca 
de 1.700 agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros.

Sicredi registrou crescimento de 15,1% no volume de novas cotas de consórcios
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

GERAL

Era oito de dezembro. Ele fazia aniversário naquele dia. Esta-
va completando dez anos. Alguns dias antes ele tinha sido convi-
dado para a festa de um vizinho, que completará a mesma idade. 
Os números cheios sempre tem um poder especial na completi-
tude da vida. Os aniversários são especiais aos 10, 20, 30, 40, 50 
anos. É uma impressão ilusória de que ali, com o fechamento da 
década nasce um recomeço. Ele acordou aquela manhã com esse 
pensamento.

Durante a noite ele sonhou com a sua festa de aniversário. Ele 
sabia que sua família não tinha condições de fazer uma grande 
festa, mas desde que se lembrava, nesta data sempre houve algu-
ma coisa para marcar os  seus anos. Geralmente um almoço com 
alguns familiares, uma torta durante a tarde e nos anos em que as 
coisas estavam melhores até alguns pasteis, daqueles pequenos, 
com refrigerante. Houveram algumas vezes em que ele pode até 
convidar uns amigos e teve até coca-cola. Em outras vezes foi 
mais magro, mas ele sempre teve pelo menos uma lembrança de 
que estava de aniversário. 

A festa do amigo,que ele esteve há alguns dias, foi uma sur-
presa. O garoto achou que todo mundo tinha esquecido, estava 
aborrecido em casa e quando viu o pai entrou com o bolo com ve-
linhas acessa em cima cantando parabéns acompanhados de todos 
os guris da vizinhança. Ele era um dos guris. A mulher da padaria 
entrou logo atrás com outros quitutes e a festa foi grande.

Naquela manhã foi o primeiro a acordar. Levantou, correu até 
o banheiro e tomou um banho e voltou para o quarto, que dividia 
com um irmão mais novo, e vestiu sua melhor roupa. Era uma 
camisa azul, com o símbolo do super-homem desenhado de bran-
co na frente. As calças era um abrigo de moletom azul com uma 
lista larga de cor branca em uma das pernas e o tênis um ki-chute, 
que servia para tudo, desde ir na escola até treinar na escolinha 
de futebol.

O pai sempre saia com os primeiro raios de sol. Quando o pai 
acordou ele já estava sentado no sofá lendo um gibi do X-Man 
que ele já tinha lido um milhão de vezes. O pai não disse nada, ele 
nunca dizia nada. Foi para cozinha, fez alguma coisa e depois saiu 
sem nem ao menos dizer feliz aniversário, mas ele estava acos-
tumado, era assim mesmo, o pai nunca foi de demonstrar muito 
carinho.

A mãe e os irmãos acordaram bem mais tarde. Um dos irmãos 
mais jovem tinha feito um cartão de feliz aniversário. A mãe, com 
lágrimas nos olhos, lhe beijou o rosto. Aquela manhã passou mui-
to devagar.

Ele viu a mãe indo para tanque e começar a lavar roupa. Não 
notou nada que pudesse demonstrar que ocorreria uma festa e foi 
então que na sua cabeça de criança, ele passou a acreditar que 
teria também uma surpresa.

A hora do almoço chegou e a mãe seguiu lavando roupas. 
Ele riu por dentro pesando: você acham que enganam. Ele ficou 
aguardando o pai chegar com os amigos e com o bolo com as 
velinhas acessas, mas ele estava demorando.

Quando viu um dos irmãos mais novos reclamando de fome 
para mãe e essa chorando enquanto esfregava as roupas que ela já 
tinha lavado e estava lavando novamente, foi que ele se deu conta 
de que não teria nenhuma surpresa.

Naquele dia ele não se alimentou. Durante a data de seu ani-
versário de dez anos, a única coisa que ele comeu foi limão com 
sal, era só o que tinha para enganar a fome. O pai não voltou para 
casa naquela noite. Ele dormiu e sonhou com a festa de aniversá-
rio do amigo.

Na manhã seguinte, quando ele acordou ele cumpriu o mes-
mo roteiro. Tomou banho, colocou a melhor roupa calçou seu Ki-
-Chute, mas não pegou o gibi para ler e nem se preocupou em 
ver se o pai havia voltado ou não. Suas pernas finas se moveram 
rápidas e ele bateu na porta da casa de um vizinho que trabalhava 
como faz tudo e pediu trabalho. O homem riu, mas diante da se-
riedade do menino, o contratou como ajudante. O senhor, de bom 
coração, sabia que ele pouco podia contribuir, mas não negou tra-
balho a alguém tão determinado.

O menino tinha percebido que ele não era como os outros e 
que para ele as surpresas seriam diferentes.

Uma surpresa

Redentora: Leilão de bens do município 
será realizado em 18 de julho

O leilão de bens móveis 
declarados inservíveis para a 
Administração Municipal será 
realizado no próximo dia 18 de 
julho, nas dependências do Au-
ditório da Secretaria Municipal 
de Saúde, com início às 10h.

Serão levados a leilão um 
total de 10 lotes, cujos bens e 
suas respectivas descrições de 
avaliação encontram-se no Edi-
tal publicado no site do Municí-
pio - www.redentora.rs.gov.br .

Os bens estão disponíveis 
para exame entre hoje, até 04 de 
julho, das 08h às 11h e das 14h 
às 16h, bem como no dia em 
que irá se realizar o certame.

Os interessados que deseja-
rem examinar os bens deverão 
comunicar sua intenção através 
do telefone (55) 3556-1174, 
com a servidora Wania Siede.

Prefeito de Redentora apresenta novo 
secretário de Administração e Finanças

O prefeito Nilson Paulo 
Costa promoveu uma reunião 
entre os secretários municipais, 
a primeira dama Eliane Amaral 
Costa e o vice-prefeito Jaime 
Jung, na manhã do dia 24 de ju-
nho, em seu Gabinete.

A reunião foi realizada com 
o objetivo de realizar o plane-
jamento semanal dos trabalhos 
e prestar informações sobre os 
trabalhos que foram realizados 
pelas Secretarias. O prefeito 
Nilson solicitou aos presentes 
que continuem se dedicando 
em prol da Municipalidade.

O prefeito Nilson apresen-
tou o inspetor Nilton Cardoso 
Moreira, que assume o cargo 
de secretário municipal de Ad-
ministração e Finanças. Todos 
deram as boas-vindas a Nilton, 
que, empossado, comprometeu-

-se a desempenhar com respon-
sabilidade o cargo que está as-
sumindo.

Foi realizado o sorteio de 
uma agenda e o novo secre-
tário, coincidentemente, foi o 
sorteado.

Atuou como secretária Mu-
nicipal de Administração e Fi-

nanças no período de 02 de ja-
neiro de 2017 a 28 de fevereiro 
de 2019 a primeira dama Eliane 
Amaral Costa, que, no momen-
to, permanece trabalhando vo-
luntariamente no Gabinete da 
Primeira Dama, instituído pela 
Lei Municipal número 2351, de 
26 de abril de 2017.

Prefeito indicou o inspetor aposentado Nilson Moreira para a pasta
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Redentora inicia a construção de 
35 módulos sanitários

A Administração Municipal de Re-
dentora deu a largada no início das obras 
de construção de 35 módulos sanitários 
(banheiros) com os quais serão contem-
pladas 35 famílias das localidades de 
Vila São Sebastião, Passo do Pinheiri-
nho, Lageado Barreiro e Sítio Cassemi-
ro.

Os banheiros estão sendo construídos 
com recursos da Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), conseguidos através do 
deputado Darcídio Perondi, com contra-
partida de recursos do Município.
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Região Celeiro deixou de ganhar R$ 41 
milhões por causa dos royalties do petróleo

O ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), confirmou na 
pauta da 45ª sessão extraordi-
nária marcada para o dia 20 de 
novembro deste ano, a aprecia-
ção da liminar que trata sobre a 
redistribuição dos royalties do 
petróleo.

O repasse dos recursos ar-
recadados com a exploração 
dos royalties do petróleo foi 
suspenso por meio de liminar 
concedida em 2013 pela ex-
-presidente do STF, ministra 
Cármem Lucia, que na época 
era a relatora da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 
4.197/2013, ajuizada pelo Esta-
do do Rio de Janeiro.

Um levantamento da Con-
federação Nacional dos Muni-
cípios (CNM), com dados até 
dezembro de 2017, revela que 
as prefeituras brasileiras deixa-

ram de receber R$ 19,8 bilhões 
do Fundo Especial do Petróleo 
(FEP). A diretoria da CNM 
destaca que, tanto a Advocacia 
Geral da União (AGU) e a Pro-
curadoria Geral da República 
(PGR), se manifestaram pela 
plena constitucionalidade das 
regras definidas pelo Congres-
so Nacional.

De 2013 a 2017, os 21 
municípios da Região Celei-
ro, somados, arrecadaram R$ 
10.381.486,32 do FEP. Se a Lei 
nº 12.734/2012 estivesse em vi-
gor, esse montante subiria para 
R$ 52.196.844,57, uma dife-
rença de R$ 41.815.358,25. 

As localidades da Região 
Celeiro possuem quatro dife-
rentes coeficientes no Fundo 
de Participação dos Municí-
pios (FPM): 0.6, 0.8, 1.0 e 1.4. 
Com isso, verifica-se que as 
prefeituras congregadas pela 

Amuceleiro deixaram de ga-
nhar no período de quatro anos 
entre R$ 1.749.946,97 e R$ 
4.083.209,48.

Para a CNM, a formalização 
da inclusão da matéria na pauta 
oficial do STF representa mais 
um avanço do movimento mu-
nicipalista e da XXII Marcha a 
Brasília. 

Os consultores jurídicos da 
entidade acreditam que a deli-
beração será favorável aos mu-
nicípios, especialmente porque 
a lei aprovada pelo Congresso 
Nacional, em 2012, contem-
plou o que está previsto na 
Constituição Federal, em es-
pecial no artigo 20, e apontou 
que a produção do petróleo no 
pré-sal pertence à União, pois 
é feita a muitas milhas da costa 
marítima. Assim, qualquer divi-
são deve comtemplar a Federa-
ção como um todo.

A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia publicou, 
nesta terça-feira (25), no Diário 
Oficial da União, a Portaria nº 
617 regulamentando o Progra-
ma de Revisão de Benefícios 
por Incapacidade.

Instituído pela Lei nº 13.846, 
de 18 de junho de 2019, o pro-
grama permitirá ao INSS acele-
rar a revisão de benefícios por 
incapacidade pagos a trabalha-
dores que não passam por perí-
cia médica há mais de seis me-
ses e que não têm previsão de 
retornar ao trabalho. Também 
poderão ser revistos outros be-
nefícios de natureza previden-
ciária, assistencial, trabalhista 
ou tributária.

Assinada pelo secretário es-
pecial Rogério Marinho, a Por-
taria disciplina o pagamento do 
Bônus de Desempenho Institu-
cional por Perícia Médica em 
Benefícios por Incapacidade, 
gratificação que será paga aos 
peritos médicos federais que, 
voluntariamente, aderirem ao 
programa de revisão dos be-
nefícios previdenciários e as-
sistenciais. Para cada perícia 

médica extraordinária realizada 
no âmbito do programa, o pro-
fissional receberá R$ 61,72.

Os profissionais que acei-
tarem participar da iniciativa 
deverão periciar os beneficiá-
rios convocados pela Subsecre-
taria da Perícia Médica Fede-
ral, além de manter o fluxo de 
atendimento habitual, ou seja, 
deverão realizar um número de 
perícias superior ao que habitu-
almente fazem.

Em dias úteis, cada perito 
poderá realizar, no máximo, 15 
revisões médicas extraordiná-
rias. Já em dias não úteis, quan-
do o INSS convocar mutirões, o 
limite de atendimentos será de 
30 perícias médicas extraordi-
nárias. Caberá à Coordenação 
Geral de Avaliação da Perícia 
Médica da Subsecretaria moni-
torar o quantitativo de perícias 
médicas agendadas.

Ao convocar os beneficiá-
rios para que agendem a data 
de sua perícia, a Subsecretaria 
priorizará a idade da pessoa, 
dos mais novos para os mais ve-
lhos, e o tempo de manutenção 
do benefício pago pelo INSS, 
também do maior para o menor.

Portaria regulamenta 
revisão de benefícios 

pagos pelo INSS

Efetivo da PRF de 
Seberi começa a utilização 

de novo bafômetro

A partir desta semana, a Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF), 
de Seberi, vai utilizar o novo ba-
fômetro que possui as funções 
ativa e passiva. Equipamentos 
semelhantes também foram re-
passados as unidades da PRF de 
Passo Fundo, Erechim, Sarandi 
e Lagoa Vermelha.

O novo bafômetro, na fun-
ção passiva, já serve como uma 
triagem para o policial rodovi-
ário indicando se o condutor 
abordado fez ou não uso de 
bebida alcoólica antes mesmo 
de ele assoprar o etilômetro. 
Na função ativa, o aparelho se 
assemelha ao já utilizado nor-
malmente, aferindo, através do 

sopro, a quantidade de álcool 
existente no organismo do mo-
torista.

No modo passivo, o apare-
lho dispensa o uso dos bocais 
descartáveis e demanda menos 
tempo para conclusão da abor-
dagem, o que diminui os gastos 
públicos, reduz o lixo plástico 
e permite que mais motoristas 
possam ser fiscalizados, garan-
tindo maior segurança viária e 
preservando mais vidas.

Cabe ressaltar que o con-
dutor flagrado em estado de 
embriaguez é autuado em R$ 
2.934,70, além de ter a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
suspensa pelo prazo mínimo de 
um ano.

Clic Portela
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Saiba mais em nossa 
página no Facebook

Você tem dúvidas de quando aplicar gelo ou calor depois 
de uma lesão, queda ou dor muscular? Essas são as princi-
pais formas utilizadas para o alívio de dores, especialmente 
as que resultam de lesões e traumas durante a prática de 
esportes. Mas quando usar um e quando usar o outro? Ou 
quando usar os dois?

O frio contrai os vasos sanguíneos e diminui o inchaço, o 
metabolismo local e o estímulo para o sistema nervoso, que 
realiza e coordena a contração muscular e a sensibilidade. 
Já o calor, na maior parte dos casos, dilata os vasos, me-
lhora a função muscular a elasticidade dos tecidos (tendões 
e músculos) e relaxa a musculatura.

Para o alívio de dores o frio é sempre bem-vindo em 
lesões mais agudas. E o calor, em lesões mais crônicas. 
Mas isso de modo geral. Por exemplo: para um estiramento 
muscular, ou fadiga por excesso de treino que cause uma 
contratura muscular use gelo.

O gelo é um anti-inflamatório. Mas existem outras duas 
funções importantes do gelo para o alívio de dores: o rela-
xamento muscular e a analgesia. Ao resfriar o local, a sen-
sibilidade dos nervos é reduzida e o cérebro entende que 
houve diminuição das dores e relaxa o músculo. Recomen-
da-se o gelo em bolsas térmicas, mediante a compressão 
do local da lesão durante 20 minutos, a cada duas horas, 
nos primeiros dias.

Mas do contrário, se a pessoa tem uma tensão muscular 
sempre após os treinos, o alívio de dores acontece por meio 
do calor. Os vasos sanguíneos são dilatados, facilitando o 
fluxo de sangue no local. Isso contribui para um aumen-
to do aporte de oxigênio aos tecidos da região, facilitando 
suas funções. Nesses casos, o calor também pode funcio-
nar como um componente de analgesia (alívio de dores), ao 
reduzir a contratura muscular.

Para o alívio de dores como câimbras, encurtamentos, 
fadiga muscular leve, entre outras, recomenda-se tanto 
com gelo, quanto calor. Em processos inflamatórios ar-
ticulares onde há necessidade de ganho e amplitudes de 
movimentos, pode-se intercalar calor e frio no local, pois o 
calor auxilia a vascularização sanguínea e,o gelo diminui os 
efeitos inflamatórios.

Para o alívio de dores, o calor seria contraindicado em 
processos agudos, como traumas com edemas e derrames 
articulares, pois nesses casos poderia aumentar o proces-
so inflamatório. O frio seria contraindicado em contraturas 
musculares, assim como em lesões de tendão, pois o gelo 
diminui o aporte vascular. Tanto calor como gelo, quando 
usados por tempo prolongado ou de forma incorreta, podem 
causar danos. Se as dores persistirem, procure um médico.

Quando usar Calor ou Frio 
para Alivio a Dor

Salto do Yucumã em risco 

A retomada do projeto de 
construção da Usina Hidrelétri-
ca de Panambi coloca novamen-
te o Salto do Yucumã sob risco. 
Na edição do Programa Tribuna 
Popular da Rádio Província, 
apresentado pelo jornalista Jal-
mo Fornari, no sábado, 22 de 
junho, o prefeito de Derrubadas 
Alair Cemin em entrevista disse 
que temia que a construção pu-
desse terminar com o Santo do 
Yucumã.

Nesta semana a notícia do 
Sistema Província passou a es-
tampar a maioria dos sites da 
região e inclusive esteve duran-
te os últimos dias estampando 
páginas de alguns jornais da re-
gião, dado a importância, que se 
dá ao assunto.

Em seu comentário diário, 
no quadro “Para Começo de 
Conversa” o jornalista Jalmo 
Fornari comunicou seus ouvin-
tes que o Sistema Província de 
Comunicação estava se posicio-
nando publicamente e oficial-
mente contra qualquer empre-
endimento que possa vir a ser 
danoso para o Parque Estadual 
do Turvo ou que represente mi-
nimamente risco ao Salto do 
Yucumã. O apoio da Província 
foi saudado por diversos ou-
vintes que entraram em contato 
com a nossa emissora.

O projeto da Usina Hidrelé-
trica está paralisado em virtude 
de uma Ação Pública movida 
pelos Ministérios Público Fe-
deral e Estadual, que alegam 
que o projeto prevê a inundação 
de parte do Parque Estadual do 
Turvo e representa risco para o 
Santo do Yucumã.

Os idealizadores do proje-
to dizem que o Salto não corre 
risco, mas que cerca de 60 hec-
tares, dos 17 mil existentes no 

Parque, ficariam em baixo da 
água.

A proposta apresentada na 
reunião é por uma redemarca-
ção do Parque Estadual do Tur-
vo, que retiraria da área protegi-
da o espaço que seria alagada.

O prefeito Alair Cemin, 
teme que a saída do Rio Uru-
guaí do seu leito normal mude 
a formatação das águas e seu 
comportamento e isso compro-
meta a visibilidade do Salto 
do Yucumã e fala inclusive no 
risco de que com a manutenção 
desse projeto ele acabe inclusi-
ve sendo totalmente encoberto.

A partir de uma reunião rea-
lizada no último dia 21 de maio, 
no Ministério de Minas e Ener-
gia, em Brasília, o senador Luís 
Carlos Heinze (PP-RS) e auto-
ridades regionais do Noroeste 
gaúcho procuraram os deputa-
dos estaduais solicitando que 
seja apresentada, na Assem-
bleia Legislativa, uma proposta 
de mudança na delimitação do 
Parque Estadual do Turvo, am-
pliando a área atual e compen-
sando o que possivelmente será 
alagado com a formação do re-
servatório da Usina Hidrelétrica 
de Garabi-Panambi. O objetivo 
da proposta é destravar o proje-
to.

O empreendimento binacio-
nal foi tema de uma audiência 
no dia 29 de maio, em Santa 
Rosa, e reuniu autoridades da 
Associação dos Municípios da 
Grande Santa Rosa (AMGSR), 
da Associação dos Municípios 
da Região Celeiro (Amuceleiro) 
e da Associação dos Municípios 
das Missões (AMM). Também 
participaram dos debates, técni-
cos do setor elétrico e represen-
tantes da sociedade civil.

Em suas explanações, os téc-

nicos do setor elétrico destaca-
ram que ícones do Rio Uruguai, 
como o Salto do Yucumã em 
Derrubadas e o Salto do Ron-
cador em Porto Vera Cruz, não 
serão afetados.

O pensamento de que a ge-
ração de energia e o suposto de-
senvolvimento que receberiam 
aqueles municípios compensa-
riam uma possível perda na área 
do Parque e do Salto do Yucu-
mã não é compartilhado pelo 
prefeito de Derrubadas e maio-
ria dos mandatários da Rota do 
Yucumã.

Alair Cemin diz que não é 
contra a geração de energia ou 
o possível desenvolvimento 
que isso poderia trazer para a 
região da Grande Santa Rosa, 
no entanto, ele acredita que 
existem alternativas que sejam 
menos prejudiciais à natureza 
e ao meio ambiente que devem 
ser inicialmente analisados. O 
prefeito cita inclusive um proje-
to que está sendo estudado em 
Derrubadas para construir uma 
Usina de Energia Solar, que 
fosse capaz de suprir toda a de-
manda de consumo público de 
energia no município.

A retomada do projeto ainda 
estará em discussão pelos pró-
ximos meses, por hora, o salto 
assim como o Parque Estadual 
do Turvo estão protegidos pela 
decisão de justiça, no entanto, 
se a decisão política for por uma 
delimitação na área de proteção 
do estado, o que poderia ocor-
rer através de aprovação de lei 
na Assembleia Legislativa do 
estado do Rio Grande do Sul, 
a própria justiça ficaria burlada 
e legalmente a área que corres-
ponde a 60 hectares poderia ser 
alagado e o temor do prefeito 
poderia virar realidade.

No último final de semana nossa reportagem flagrou diversas pessoas visitando a beleza natural

Jalm
o Fornari
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Os mecanismos para você fiscaliza o poder público

Nas última cinco edições 
do Jornal Província, trouxemos 
uma série de reportagens que ti-
nha por objetivo dar transparên-
cia para os gastos da prefeitura 
municipal de Tenente Portela 
no ano de 2018. Usamos como 
referência os dados divulgados 
no Portal da Transparência do 
município.

Os pontos onde habitaram a 
maior singularidade e curiosi-
dade por parte de nossa repor-
tagem foi os gastos da adminis-
tração de Tenente Portela com 
mídia. Notamos, através dos 
dados encontrados, não haver 
um critério claro na hora de ele-
ger as empresas de comunica-
ção que prestarão serviços para 

a municipalidade.
Outra situação flagrada, que 

chamou a nossa atenção é o fato 
de que no quesito compras a 
prefeitura fez um número gran-
de de negócios com uma única 
empresa, sendo que está vende 
para a administração de Tenen-
te Portela, produtos diversifi-
cados, que vão desde gêneros 
alimentícios até materiais de 
construção.

Quando observados os valo-
res destinados por orgão da ad-
ministração pública de Tenente 
Portela constatamos, por exem-
plo, que o Gabinete do prefeito 
recebe mais recursos do que a 
Indústria, Comércio e Turismo.

A divulgação através do 

Portal da Transparência é uma 
obrigação dos municípios pre-
vistos em lei, sendo que a trans-
parência e o acesso à informa-
ção estão previstos como direito 
do cidadão e dever do Estado 
na nossa Constituição Federal e 
em diversos normativos, como 
a Lei de Responsabilidade Fis-
cal - LRF (Lei Complementar 
n.º 101/00), a Lei da Transpa-
rência (Lei Complementar nº 
131/09), e, mais recentemente, 
a Lei de Acesso à Informação - 
LAI (Lei nº 12.527/11).

Com a aprovação da Lei de 
Acesso à Informação, o Brasil 
garantiu ao cidadão o direito 
amplo a qualquer documento 
ou informação produzidos ou 

custodiados pelo Estado que 
não tenham caráter pessoal e 
não estejam protegidos por si-
gilo.

De cumprimento obrigató-
rio para todos os entes governa-
mentais, essa Lei produz gran-
des impactos na gestão pública 
e exige, para sua efetiva imple-
mentação, a adoção de uma sé-
rie de medidas que podem ser 
auxiliadas pela CGU, por meio 
do programa Brasil Transparen-
te.

Qualquer cidadão pode 
acessar via internet o Portal 
da Transparência e ter acesso 
as receitas e despesas dos seus 
respectivos municípios. No site 
das prefeituras o link que leva 
para esse portal deve estar visí-
vel e em destaque.

Apesar de constar todos os 
dados nestes espaços virtuais 
ele ainda tem sistemas um tanto 
complexos e é necessário uma 
certa dose de paciência e por 
vezes de atenção para poder ser 
ter acesso aos dados com mais 
exatidão e mais detalhados.

Em uma reportagem realiza-
da no ano passado pelo Jornal 
Província, acessamos todos os 
Portais, além de protocola-mos 
pedidos através da lei de acesso 
a informação em todas prefeitu-
ras da nossa região. Nosso ob-
jetivo foi testar o trabalho que 
é oferecido pelo poder público 
em relação ao assunto.

Os portais da transparência 
são semelhantes, o que muda, 
é forma de entendimento no ca-
dastro dos dados, informações 
que em um determinado portal 
estão em uma especifica ses-
são, podem aparecer em outra 
distinta no portal de outro mu-
nicípio.

Quanto a lei de acesso a in-
formação naquela oportunidade 
alguns municípios nos envia-
ram as respostas e as solicita-
ções de maneira absolutamente 
rápida e eficaz, enquanto ou-
tros, precisaram de mais tempo, 
no entanto, mesmo assim nos 
responderam, outras prefeituras 
nem sequer nos responderam.

Pela Lei de Acesso a Infor-
mação você pode solicitar in-
formações ou documentos pú-
blicos e as administrações são 
obrigadas a repassar tais dados.

Como constatamos a exis-
tência desses serviços em todos 
os municípios da nossa região, 
incentivamos nossos leitores a 
assinantes a visitar esses portais 
e fiscalizar os gastos do pode 
público, pois o dinheiro admi-
nistrado por pode público é di-
nheiro de todos e portanto deve 
ser usado no beneficio de todos 
preservando os cinco princí-
pio da administração pública 
conforme prevê a Constituição 
Federal de 1988: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

Jornal Província usou as últimas cinco edições para tratar do assunto transparência dos gastos públicos

 Vereador de Coronel Bicaco quer 
agilizar troca da tubulação de água em 

rua que receberá asfalto

Tendo em vista que a Admi-
nistração Municipal de Coronel 
Bicaco aguarda, especialmente, 
a entrega de determinadas má-
quinas para iniciar novas pavi-

mentações asfálticas no perí-
metro urbano, o vereador João 
Marques Brasil (PDT) apresen-
tou na sessão ordinária desta se-
gunda-feira (24), uma proposi-

ção visando que seja convidado 
o Superintendente Regional da 
Corsan para debater a necessi-
dade de substituição da tubula-
ção de água em algumas partes 
da cidade devido às obras pre-
vistas.

Em sua manifestação du-
rante a apreciação da proposi-
ção, o pedetista afirmou que o 
objetivo é encontrar maneiras 
para executar os trabalhos sem 
que os moradores fiquem desa-
bastecidos de água. – A muni-
cipalidade pretende investir em 
novos asfaltos e a troca da tubu-
lação não pode ser um entrave 
– disse o vereador, destacando 
a almejada pavimentação da 
Rua Serafim Paranhos, que liga 
a Avenida Presidente Vargas e a 
estrada em direção ao municí-
pio de Braga.

Na votação, a proposição foi 
aprovada por unanimidade.

Rua Serafim Paranhos que liga a Avenida Presidente Vargas e a estrada em 
direção ao município de Braga
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Áreas com trigo apresentam 
boa evolução na Região Celeiro

Segundo o mais recente In-
formativo Conjuntural da Ema-
ter-Ascar, o plantio de trigo 
avançou dez pontos percentuais 
na última semana no Rio Gran-
de do Sul (RS). A estimativa é 
que sejam destinados, nesta sa-
fra, cerca de 740 mil hectares 
para a principal cultura de in-
verno do Estado.

O avanço no plantio foi 
impulsionado pelos triticulto-
res das regiões de Ijuí e Santa 
Rosa, que atingiram, respecti-
vamente, 72% e 88% do total 
previsto para 2019. As duas 

regiões somadas correspondem 
por 57% das lavouras de trigo 
do RS nesta safra.

Nos municípios que formam 
os Coredes Noroeste Colonial, 
Celeiro e Alto Jacuí, as primei-
ras áreas implantadas apresen-
tam boa emergência e desen-
volvimento inicial satisfatório. 
As altas temperaturas registra-
das nos últimos dias contribuí-
ram para o crescimento vertical 
mais acentuado.

Em âmbito estadual, confor-
me a Emater-Ascar, o plantio 
de trigo já alcança 55% da área 
estimada para este ano. 

ESPECIAL
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TCE-RS avalia itens de transparência nos 
sites dos Executivos e Legislativos

A situação da transparên-
cia dos sites institucionais dos 
Executivos e Legislativos Mu-
nicipais em 2018 foi demons-
trada pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do 
Sul (TCE-RS) através do estu-
do denominado ‘Avaliação da 
Transparência na Internet’.

A fiscalização analisou os 
dispositivos referentes à Trans-
parência Ativa. O trabalho 
não englobou a Transparência 
Passiva, mais conhecida por 
transparência sob demanda, 
que ocorre quando se encami-
nha pedido de acesso a infor-
mação por meio do Serviço de 
Informação do Cidadão (SIC) 
ou Ouvidoria local. Portanto, 
o fato de um município estar 
atendendo a totalidade dos itens 
verificados pelo TCE-RS não 
significa que esteja cumprindo, 
necessariamente, com a inte-
gralidade de seus deveres legais 
relativos ao tema transparência.

O levantamento do órgão 
estadual é dividido de acordo 
com o número de habitantes 
de cada município. Os portais 
dos Executivos e Legislativos 
de localidades com população 
acima de dez mil moradores 
tiveram mais questionamentos 
aplicados.

Dos 21 sites de prefeituras 
da Região Celeiro, menos da 

metade atendem todos os dis-
positivos previstos pela Lei de 
Acesso à Informação e Lei da 
Transparência. São eles: Bar-
ra do Guarita, Braga, Campo 
Novo, Chiapetta, Crissiumal, 
São Martinho, São Valério do 
Sul, Tiradentes do Sul e Três 
Passos. O município com a 
avaliação mais baixa é Inhaco-
rá. Dos 31 itens listados, 12 não 
eram atendidos no ano passado. 
Com isso, o índice de atendi-
mento das exigências legais de 
transparência alcançava 61%.

Em relação aos Legislativos 
Municipais, os portais de 17 
das 21 localidades da Região 
Celeiro atingiram a avaliação 
máxima (100%). As exceções 
foram Bom Progresso (71%), 

Coronel Bicaco (64%) e Sede 
Nova (64%). A situação mais 
atípica na Região Celeiro, con-
forme a fiscalização do TCE-
-RS, foi registrada em Inhaco-
rá. O site da Câmara Municipal, 
em 2018, não atendia nenhum 
dos 14 itens previstos pela Lei 
de Acesso à Informação e Lei 
da Transparência.

Período de 
análise:

Conforme o TCE-RS, a ava-
liação dos sites dos Executivos 
e Legislativos Municipais ocor-
reu entre os dias 06 de agosto e 
11 de outubro do ano passado. 
Já no período entre 15 de outu-
bro e 26 de novembro, os entes 
fiscalizados podiam apresentar 

as solicitações de revisão. A 
análise dos pedidos de revisão, 
com a consequente reanálise 
dos sites, aconteceu entre 29 de 
novembro de 2018 e 12 de abril 
de 2019.

Os resultados da avaliação 
preliminar foram previamente 
disponibilizados, via sistema, 
às respectivas unidades de con-
trole interno. Todos os prefei-
tos, presidentes de Câmaras e 
responsáveis pelo controle in-
terno municipal foram comu-
nicados pelo TCE-RS acerca 
dessa disponibilização, bem 
como sobre a possibilidade de 
solicitar a revisão da avaliação 
por discordância ou por corre-
ção dos itens apontados como 
‘não atendidos’.

Fonte dos 
Dados:

Os dados que subsidiaram o 
estudo foram colhidos dos si-
tes mantidos pelos respectivos 
Executivos e Legislativos Mu-
nicipais. Foram também con-
sultadas informações hospeda-
das em páginas externas, desde 
que houvesse, no portal oficial 
do ente público, hiperlink ou 
outra forma de indicação clara 
de onde se encontravam.

Os endereços dos sites ins-
titucionais foram extraídos do 
Sistema de Cadastro do TCE-
-RS (SISCAD), alimentado pe-
los próprios entes jurisdiciona-
dos. Foram conferidos todos os 
endereços de sites cadastrados 
no SISCAD e, quando cons-
tatada desatualização ou não 
funcionamento, foi realizada 
pesquisa dos sites na internet, 
da mesma forma que qualquer 
cidadão faria. Também foi rea-
lizado tal procedimento para os 
casos de ausência de endereços 
cadastrados no sistema. 

O levantamento realizado 
demonstrou que todos os 497 
(100% do total) Executivos 
possuem site oficial. Da mes-
ma forma, verificou-se que, 
em 2018, todos os 497 (100% 
do total) Legislativos possuíam 
portal na internet, próprio ou 
compartilhado com o Executi-
vo.
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Portal do Legislativo de Redentora atingiu avaliação máxima no estudo do Tribunal de Contas do Estado

Clic Portela
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

GERAL

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Te-
nente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 24 
de junho de 2019, com as seguintes presenças: Vereadora Presidente ROSANGELA MARIA FER-
RARI FORNARI/MDB; e Vereadores: LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, DERLI DA SILVA/PSDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, 
LUISA SILVA BARTH e LUCIDIO G. OLIVEITA/PROGRESSISTA. Havendo número legal de Ve-
readores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores e o 
público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondências recebidas pela Casa.

Da Vereadora Presidente Rosangela Fornari:
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, informações sobre a atual situação em que se encon-

tra a Escola desativada do Barreiro, Distrito de São Sebastião. A informação solicitada visa dar uma 
satisfação ao Senhor Nivaldo Gervasoni, pois o mesmo relata ter sido doador na época do referido 
terreno para a construção da escola e, por esta razão, na medida em que a mesma foi desativada, gos-
taria de saber da possibilidade dela ser retirada para que possa ele usufruir da terra.

Da Vereadora Luísa Silva Barth:
1 – Solicitou para que o senhor prefeito municipal informe a esta Casa Legislativa referente ao 

programa Cartão reforma, cadastrado junto ao Ministério das Cidades. Justificou a vereadora que o 
nosso município, foi cadastrado junto ao Ministério, ficando entre os 21 municípios beneficiados no 
Estado e entre os 43 a nível nacional, além disso há cadastro finalizado em nosso município, onde 100 
famílias estão aguardando o benefício.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu para que seja determinado para a Secretaria de Desenvolvimento Rural a recupera-

ção da estrada do cerro da Barata até a localidade de São Marco, ao mesmo tempo sugere a elabora-
ção de um cronograma de recuperação das estradas do Município.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Sugeriu para que o departamento de esporte do Município, estude dá possibilidade em de-

signar um representante em cada um dos jogos a serem realizados no campeonato de Varzeano de 
futebol de campo. A sugestão visa solucionar por eventuais dúvidas que venham surgir durante a 
realização das partidas. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Lucidio.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Apresentou a mesa da Casa para que sejam convidados o Secretário de Serviços Urbanos, o 

departamento de transito, e o presidente da ACI, para que compareça a uma sessão plenária da Câma-
ra de Vereadores, com o objetivo de tratar conjuntamente sobre o transito em nossa cidade, especial-
mente quanto ao estacionamento nas principais ruas da nossa cidade onde tem maior fluxo comercial. 
O Presente pedido prende-se ao fato das dificuldades de estacionamento de veículos nestas ruas e 
avenidas no horário de expediente, causando prejuízo a todos os comerciantes estabelecidos nestes 
locais, havendo a necessidade da intervenção do Poder Público na busca de uma solução para todos, 
tanto para os proprietários de veículos, como para os comerciantes. Esta proposição foi subscrita pe-
los vereadores Tiago, Lucidio, Gheller, Luísa, Itomar e Rosangela. (Aguarda agendamento da data).

Projetos baixado para as Comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 045/2019: Que dispõe sobre a adequação dos percentuais 

de custo especial de que dispõe o §7º do art. 13 da Lei Municipal nº 1.405/2007 e suas alterações 
que dispõe sobre o RPPS  - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais e da outras 
providências.

Projetos votados
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 044/2019: Que estabelece critérios para a regularização 

fundiária e transferência de propriedade de casas habitacionais em imóveis públicos do loteamento 
especial popular “Bairro Popular Modelo” de que trata a Lei Municipal nº 820/2000 e da outras pro-
videncias. Este projeto foi aprovado com a seguintes emendas.

Emenda modificativa no Art. 3º e no Art. 4º, ficando os mesmos com a seguinte redação:
Art. 3º - Os imóveis recebidos pelos beneficiários em virtude desta Lei, no prazo de 02 (dois) 

anos, a contar da doação, destinam-se exclusivamente para fins residenciais e não poderão ser objeto 
de doação para terceiros ou qualquer forma de alienação, sob pena de reversão ao patrimônio do 
Munícipio.

Art. 4º - Os beneficiários com a transmissão de propriedade com base nesta lei não poderão ser 
contemplados com outros benefícios de natureza habitacionais, salvo em casos excepcionais de des-
truição por sinistro sem dolo ou culpa do beneficiário. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 046/2019: Que declara situação de caráter excepcional pre-
visto no Art. 37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária para atendimento da necessidade de 
agente de combate as endemias e da outras providências. Este projeto foi aprovado.

 Ante Projeto de Lei do Poder Legislativo: Que Institui o programa de alimentação dos servidores 
municipais ativos e da outras providencias. Este ante projeto foi aprovado.

Projeto que deu entrada e foi baixado para as comissões:
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos 

e em nome de Deus encerrou os trabalhos.
Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 24 de junho de 2019. Você ainda 

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

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/06/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 13/2019. Pre-
gão Presencial nº 24/2019. Aderente: Dari Seffrin. CNPJ n° 
94.112.976/0001-08. Objeto: Aquisição de materiais para cons-
trução de banheiros junto à quadra coberta de Linha Concórdia. 
Valor: R$ 12.427,70 (doze mil reais e quatrocentos e vinte e sete 
reais e setenta centavos). Vigência: 24/06/2019 à 30/09/2019. As-
sinatura da Ata: 24/06/2019.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 14/2019. Pregão 
Presencial nº 24/2019. Aderente: Roseli Inês Von Muller Zugel. 
CNPJ n° 07.866.235/0001-00. Objeto: Aquisição de materiais 
para construção de banheiros junto à quadra coberta de Linha 
Concórdia. Valor: R$ 1.712,06 (um mil e setecentos e doze reais 
e seis centavos). Vigência: 24/06/2019 à 30/09/2019. Assinatura 
da Ata: 24/06/2019.

Relatório financeiro de 
2018 da Cotrijuí será 

apresentado aos associados

A administração judicial da 
Cotrijuí está finalizando a orga-
nização do relatório financeiro 
referente ao exercício de 2018. 
Os números serão apresentados 
aos associados durante uma as-
sembleia, cuja data ainda não 
foi definida.

De acordo com Rafael Bri-
zola, um dos interventores judi-
ciais da cooperativa, o balanço 
financeiro já foi encaminhado a 
Receita Federal. Ele destacou 
que o arrendamento de uni-
dades da Cotrijuí se mostrou 
bastante positivo. – Apenas no 
município de Dom Pedrito não 
houve interessados – revelou 
Rafael Brizola.

O interventor judicial ainda 
afirmou que os R$ 2,9 milhões 
arrecadados no leilão realizado 
nos dias 19 e 20 de março deste 
ano e que resultou na venda de 
234 bens que pertenciam a Co-
trijuí está depositado em juízo. 
A deliberação do montante cabe 
ao Juiz Guilherme Eugênio Ma-
fassioli Corrêa, da Comarca de 
Ijuí. Segundo Rafael Brizola, já 
foi solicitado autorização para 

outro leilão, que ofertará imó-
veis da Cotrijuí, mas não houve 
resposta do Poder Judiciário até 
o momento.

No dia 29 de janeiro do ano 
passado, o Poder Judiciário 
determinou a intervenção na 
cooperativa e, desde então, é 
dirigida por uma administração 
nomeada pela Justiça.

Um levantamento realizado 
pela última diretoria apontou 
que a Cotrijuí começou a acu-
mular dívidas a partir dos anos 
2000 e que, atualmente, somam 
cerca de R$ 1,8 bilhão. Parte 
desta pendência é oriunda do 
não pagamento aos produtores.

Aproximadamente 17 meses 
depois de sofrer a intervenção 
da Justiça, a Cotrijuí aguarda 
a sentença que definirá seu fu-
turo. O processo movido pela 
Chinatex, que solicita a liquida-
ção extrajudicial, aprovada em 
assembleia geral dos associa-
dos em 2014, pode ser conver-
tida para liquidação judicial. Na 
prática, seria o reconhecimento 
legal da inviabilidade da coope-
rativa. A ação tramita na 1ª Vara 
Cível da Comarca de Ijuí.

Clic Portela
Cooperativa está sob intervenção judicial desde o ano passado

D
iones R

oberto B
ecker



ROTA DO YUCUMÃ, 28 de junho de 2019 11

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 24/2019. Objeto: Prestação de serviços 
de arbitragem. Julgamento: 11/07/2019 às 08:30hs. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: Fone 
(55)3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail com-

pras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 28/06/2019.
Celso José dal Cero
Prefeito Municipal.

COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Jesus Cristo esteve presente na Marcha para Jesus. E vejam 
só o que ele falou:

 - Meu Reino não tem aparência. Mas vocês só vivem dis-
so. Grandes eventos, programas de televisão, templos suntuosos, 
música gospel requintada e até bancada evangélica no Parlamen-
to.

 - Minha igreja foi criada para defender os pobres, os de-
sempregados, os doentes, idosos, crianças e mulheres vulnerá-
veis, os índios, os negros pobres, os sem teto, os refugiados de 
guerra, os sem terra, os moradores de rua, os drogados, os discri-
minados e a Obra da Criação (os animais, a água e as florestas). 
Mas vocês sequer falam disso.

 - Vocês dizem que estou acima de todos, que me seguem 
e que se reúnem em meu nome, mas na prática me odeiam com 
ódio mortal. Percebi isso quando me fiz pobre, sem terra para 
produzir o pão da minha família, sem teto para abrigar-me com 
meus filhos. Fui maltratado e expulso do meio de vocês. Me cha-
maram de comunista criminoso, e ficaram do lado dos ricos e 
abastados. 

 Enfim, toda vez que me passo por necessitado, vocês são 
os primeiros a me desprezarem. Tive fome, e não me destes de 
comer; tive sede, e não me destes de beber; sendo estrangeiro, 
não me recolhestes; estando nu, não me vestistes; e enfermo, e na 
prisão, não me visitastes.

 - Em verdade vos digo que, quando vocês não quiseram 
ajudar esses necessitados, foi a mim que vocês rejeitaram e des-
prezaram.

 E agora vocês se reúnem aqui, com o coração cheio de 
ódio, dizendo que estão marchando para mim. Pura hipocrisia. A 
marcha de vocês é ideológica, em favor de uma corrente política 
que apenas busca o poder e as riquezas materiais.

 Se quiserem mesmo marchar para mim, vão para as peri-
ferias cuidar dos necessitados e do meio ambiente. No meu reino 
nada além disso tem importância.

 - Eu vim para isso. E dei a vocês, líderes cristãos, a in-
cumbência de continuar e ampliar essa missão de ajudar os ne-
cessitados. Mas vocês se alinharam com os ricos e corruptos. E 
passaram a acreditar que senador, deputado ou presidente da Re-
pública pode defender a família. Saibam que só o pai, a mãe e o 
meu Espírito Santo podem proteger a família. Mas vocês aban-
donaram meu Espírito. Por isso caíram nas mãos do enganador e 
passaram a culpar a escola e a televisão pela destruição da famí-
lia. 

 Quem destrói a família são vocês mesmos. Enquanto vo-
cês perdem tempo atacando abstratamente a esquerda ou o comu-
nismo, que são coisas que nem existem mais, seus filhos estão no 
quarto ou na rua com um simples aparelho de celular em contato 
com o próprio inferno: pedófilos, aliciadores, assassinos e porno-
grafia. Vinte e quatro horas por dia.   

 - Determinei que tomasse cada um a sua cruz, e vocês 
passaram a buscar o conforto das coisas materiais, mentindo que 
dou prosperidade financeira em troca de ofertas.

 - Ensinei que a igreja deveria me adorar em espírito e em 
verdade, e vocês reduziram a adoração em cantorias insossas de 
valor comercial.

 - Disse que a igreja seria perseguida, e vocês mentem 
que ela pode ser protegida por um presidente da República e até 
por leis feitas por políticos enganadores, que usam meu nome em 
vão e fingem ser cristãos para ganhar o voto dos fiéis.

 - Quando Eu e Meu Pai criamos o ser humano, o coloca-
mos nesse Planeta para cuidar do meio ambiente (Gn 2.15). Mas 
vocês nunca falaram disso nas igrejas. Nunca ensinaram que é 
pecado poluir os rios, cortar as árvores, fabricar e usar agrotóxi-
cos, atar animais ou prendê-los em gaiolas. Pelo contrário, ainda 
escarnecem dos meus servos que fazem a minha vontade criando 
ONGs e outras entidades de proteção de animais e do meio am-
biente.

 - Eu sou o Príncipe da Paz. E deixei a vocês a minha paz 
para que fosse semeada mundo afora. Mas vocês preferiram dar 
ouvidos ao príncipe das trevas, ao enganador, que veio para ma-
tar e destruir. E assim passaram a aceitar que as pessoas tenham 
armas de fogo, que só servem para destruir a vida humana e dos 
animais. 

Jesus na Marcha para Jesus

Extravio de Bloco
PEDRO DA SILVA e NOELI 

RODRIGUES DA SILVA residen-
te no município de MIRAGUAÍ-
-RS, comunica que perdeu, extra-
viou ou foi furtado um Talão de 
Notas Fiscais de Produtor Rural 
(P 135 146781 a P 135 146790) 
com inscrição estadual sob o nº 
205/1024930, série P 135 146781.

Estado destina R$ 4,6 milhões 
para investimentos em quatro 
municípios da Região Celeiro

Uma solenidade nesta quar-
ta-feira (26), no Salão Negrinho 
do Pastoreio no Palácio Pirati-
ni, marcou a liberação de R$ 
51 milhões para 28 municípios 
do Rio Grande do Sul. Os re-
cursos para investimentos em 
infraestrutura urbana, máqui-
nas e equipamentos rodoviá-
rios, pavimentações e sistemas 
de videomonitoramento, foram 
disponibilizados pelo Badesul 
Cidades, programa criado para 
financiar projetos sociais e es-
truturais em todas as regiões do 
Estado.

Quatro municípios da Re-

gião Celeiro foram contempla-
dos com os recursos do Bade-
sul Cidades, totalizando R$ 
4.698.598,00. Em Miraguaí, 
Redentora e São Martinho, os 
investimentos serão em infraes-
trutura urbana. Em Tiradentes 
do Sul, o financiamento servirá 
para a aquisição de máquinas e 
equipamentos rodoviários.

– Eu fui prefeito e sei como 
é difícil fazer a zeladoria da 
cidade. Por isso, vocês estão 
de parabéns por estarem com 
a saúde financeira dos municí-
pios em dia em tempos tão di-
fíceis financeiramente – ressal-

tou o governador Eduardo Leite 
em seu discurso na abertura do 
ato de assinatura dos termos de 
adesão.

A presidente do Badesul, 
Jeanette Halmenschlager Lon-
tra, reforçou que o banco está à 
disposição das prefeituras não 
apenas para liberar os recursos 
para financiamentos, como para 
apoiar tecnicamente a estrutu-
ração de projetos para captação 
de recursos. – Nossa missão é 
colaborar para o desenvolvi-
mento de todos os gaúchos – 
afirmou a presidente do Bade-
sul.

D
iones R

oberto B
ecker

Redentora receberá R$ 1.490.598,00 para investir na infraestrutura urbana

Polícia Civil apreende alimentos 
impróprios para consumo 

humano em Santo Augusto
A Polícia Civil, por meio da 

Delegacia de Proteção ao Con-
sumidor, Saúde Pública e da 
Propriedade Intelectual, Ima-
terial, Industrial e Afins (DE-
CON), realizou nesta quarta-
-feira (26) uma operação que 
resultou na apreensão de 1,2 
mil quilos de alimentos impró-
prios para o consumo humano. 
Os produtos foram recolhidos 
de três estabelecimentos co-
merciais na cidade de Santo 
Augusto.

No decorrer da operação, 
conforme a Polícia Civil, foram 
verificadas diversas irregulari-
dades nos supermercados visto-
riados, como a venda de produ-

tos sem procedência e gêneros 
alimentícios com prazo de va-
lidade vencido, além de carnes 
acondicionadas indevidamente 
e também sem procedência.

De acordo com o delegado 

Joel Wagner, a fiscalização tem 
por objetivo garantir que ali-
mentos seguros sejam disponi-
bilizados a população, ou seja, 
próprios para o consumo e be-
néficos para a saúde.

Alimentos impróprios foram recolhidos em três estabelecimentos
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Redentora: 145 famílias são 
beneficiadas com alimentos da 

agricultura familiar

A segunda entrega do Pro-
grama de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) foi realizada na tarde 
do dia 27 de junho, na Praça 
Redenção. 

Redentora é o único mu-
nicípio da Região Celeiro a se 
capacitar para o programa do 
Governo Federal que tem como 
finalidades básicas promover o 
acesso à alimentação e incenti-
var a agricultura familiar.

Para atingir esses objetivos, 
o PAA compra alimentos produ-
zidos pela agricultura familiar e 
os destina às pessoas em situa-
ção de insegurança alimentar e 
nutricional atendidas pela rede 
sócio-assistencial.

De acordo com o coorde-
nador do PAA em Redentora e 

secretário municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, Iodai 
dos Santos, o programa tam-
bém fortalece a rede de comer-
cialização e incentiva hábitos 
alimentares saudáveis.

A primeira dama Eliane 
Amaral Costa trabalhou inten-
samente como

coordenadora do PAA em 
Redentora, antes do secretário 
Iodai assumir a coordenação. 
Para Eliane, as entregas dos ali-
mentos são o resultado de mui-
to esforço da Administração 
Municipal e da Emater, e o re-
sultado do trabalho está sendo 
recompensado.

O PAA é desenvolvido em 
Redentora por meio de uma 
parceria entre a Administração 

Municipal, através do Gabine-
te da Primeira Dama, Secreta-
rias Municipais de Assistência 
Social e de Agricultura e Meio 
Ambiente e Emater.

Luiz Lyra, da Emater, ex-
plica que cada agricultor pode 
receber até R$ 6,5 mil durante 
a realização do programa, que é 
válido pelo período de um ano, 
com uma entrega mensal.

Em Redentora, 23 famílias 
de agricultores produzem os 
alimentos, que são entregues a 
145 famílias em vulnerabilida-
de social, integrantes do Cadas-
tro Único. A Apae recebe cinco 
cestas de alimentos.

Hoje as famílias levaram 
para casa alface, feijão, laranja, 
bergamota, batata doce, massa 
caseira, melado, ovos e man-
dioca. A composição da cesta 
vai variar conforme a época do 
ano mas, no total, serão oferta-
dos 18 tipos de alimentos, pro-
duzidos conforme a sazonalida-
de.

As pessoas beneficiadas pre-
cisam levar um documento de 
identificação e uma sacola para 
carregar os alimentos. Hoje, um 
senhor foi à Praça levando um 
carrinho de mão. Feliz, trans-
portou ali os alimentos para sua 
família.

O prefeito Nilson Paulo Cos-
ta lembra que as tratativas para 
o desenvolvimento do PAA co-
meçaram em setembro de 2018. 
Desde aquela época foram rea-
lizadas várias reuniões entre o 
Gabinete da Primeira Dama, as 
secretarias municipais de Agri-
cultura e Assistência Social e 
Emater. 

Finalmente, no dia 23 de 
maio foi realizada a primeira 
entrega de alimentos.

Os beneficiários receberam as cestas de alimentos durante a tarde desta quinta-feira 

Os alimentos doados são adquiridos da agricultura familiar

Mutirões buscam evitar a 
proliferação do Aedes 

Aegypti em Tenente Portela

Todas as terças-feiras, uma 
equipe da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Saneamento 
(SMSS) promove mutirões de 
fiscalização. O objetivo é orien-
tar a população quanto às doen-
ças transmitidas pelo Aedes Ae-
gypti e recolher o lixo que pode 
servir de local para a procriação 
do mosquito.

A gestora da SMSS, Miche-
le Vargas, alerta para os riscos 
de contaminação por dengue, 
chikungunya e zika. – A popu-
lação de Tenente Portela deve 
ficar atenta e redobrar os cui-

dados para eliminar possíveis 
criadouros do mosquito – enfa-
tizou a secretária.

Michele Vargas também de-
monstra preocupação com as 
gestantes, cujos bebês podem 
contrair a microcefalia. – Ain-
da se sabe pouco sobre o vírus 
e, no caso da má-formação fe-
tal, não há maneiras de reverter 
a situação – disse a titular da 
SMSS.

Os agentes municipais de 
saúde estão fiscalizando e no-
tificando os moradores que não 
se adaptarem as medidas de 
prevenção.

Agentes municipais de saúde estão notificando moradores que não se 
adaptarem as medidas de prevenção

No dia 14 de junho, os alu-
nos do 4º Ano da Escola Muni-
cipal Arcelino Soares Bueno, 
realizaram uma visita ao Depar-
tamento de Finanças do nosso 
Município.

Os alunos foram recebidos 
na sala de reuniões da Prefei-
tura Municipal, pela Secretária 
de Finanças Salete Bettio Sala, 
com o propósito de entrevistar a 
mesma, quanto ao trabalho que 
exerce no setor público e algu-
mas curiosidades referentes as 
fontes de renda do município 

e a organização e destinação 
das verbas. Para isso, os alunos 
juntamente com a professora, 
organizaram um questionário 
que orientou a entrevista, a qual 
se deu de maneira espontânea e 
dinâmica. Segundo a professo-
ra da turma, Juli Gabriela Jan-
drey, “as ações do Programa “A 
União Faz Vida” vêm oportu-
nizando aos educandos novos 
conhecimentos, dentro dos ob-
jetivos propostos pelo projeto 
da turma, intitulado “A vida e o 
dinheiro””.

Alunos do 4º Ano da Escola 
Municipal entrevistam 
Secretária de Finanças
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Ana Terra: O Espelho da 
Mulher Gaúcha

Já faz um tempinho que eu quero escrever sobre um dos me-
lhores livros que eu já li, “O Continente” de Érico Verissimo.

     Por ser a primeira obra que compõe a trilogia O Tempo 
e o Vento, e foi publicado em 1949. Transmite entre o lírico e o 
épico; entre o intimista e o histórico, e abrange 150 anos de his-
tória (1745-1895), traçando a origem da sociedade rio-grandense, 
marcada pelo controle de uma elite latifundiária e pela violência 
das guerras fronteiriças e das revoluções fraticidas. Nesse período 
ocorrem grandes acontecimentos históricos que são internaliza-

dos no texto literário, tais como 
o Tratado de Madri, a Guerra da 
Cisplatina, a Independência do 
Brasil, a Revolução Farroupilha, 
a Guerra do Paraguai, a Abolição 
da Escravatura, a proclamação 
da república e a Revolução Fe-
deralista de 1893.

    O que me vem em mente, 
nesta época de inverno, é o vento 
minuano. O minuano, para quem 
não é do sul, trata-se de um ven-
to contínuo, sudoeste, que varre 
as coxilhas. Muito comum no 
inverno dos gaúchos, também 
sopra para esfriar argentinos e 
uruguaios. O vento “congela os 
ossos”, produz uma sensação tér-
mica terrível. Impetuoso, entra 

pelas frestas das janelas e portas fechadas.
   Ai entra nos meus pensamentos uma mulher, paradigma dos 

fundadores da terra brasileira: Ana Terra.
   Ana, filha de Henriqueta e Maneco Terra, pioneiro dono de 

uma estância no ermo dos pampas gaúcho. Eram moradores da 
cidade paulista de Sorocaba, que migraram para o Rio Grande, 
chamado de Continente.

   “Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ven-
tando”, costumava dizer Ana Terra, que residia com seus pais e 
dois irmãos numa estância erma do interior gaúcho, na segunda 
metade do século XVIII.

       O cotidiano dos Terra era duro, penoso, arriscado. Tiravam 
o sustento da colheita. Calculavam a passagem do tempo obser-
vando a natureza. Viviam sob o perigo de ataques de índios ou de 
renegados castelhanos, estes últimos, recentemente expulsos do 
Continente de São Pedro.

       Por ser a única filha mulher, era impedida de comprar 
um espelho, “coisa do diabo”, objeto fútil nesse ambiente austero. 
Sem ter onde mirar-se, só pode contemplar sua figura na superfí-
cie do regato onde lavava a roupa da família. E é nesse regato que 
ela deparou-se com Pedro Missioneiro, ferido a bala. Mestiço de 
índio nascido numa missão jesuítica.

     Pedro lutara ao lado dos estancieiros pela expulsão dos 
castelhanos. Após reestabelecer-se do ferimento, Pedro Missio-
neiro pouco a pouco vence a desconfiança dos Terras e a repulsa 
de Ana, para quem sua presença era tão desagradável como a de 
uma cobra.

     Sem perceber a moça enamora-se de Pedro, uma atração 
trágica e irresistível que muda a vida da família Terra para sempre.

 Acredito que quase todo mundo, principalmente aqui no Rio 
Grande do Sul, já leu este romance. E se ainda não leu, é leitura 
recomendada, pois os diferentes níveis de representação, tal como 
estão dispostos em O Continente, e de resto ao longo de todo O 
tempo e o vento, exige que o leitor vá montando a história, como 
se juntasse um quebra- cabeça.

    Através desta obra, Érico Verissimo levou o nome do Rio 
Grande do sul mundo afora.

  Até a próxima.

O rodeio que vale uma loteria
Nos dias 23 e 24 de outubro 

os olhos dos apaixonados pelo 
Laço estarão voltados para a 
cidade de Campo Novo do Pa-
recis no Mato Grosso aonde vai 
acontecer o maior torneio de 
laço da história do esporte.

O desafio batizado de no 
Limite do Laço, reunirá 19 la-
çadores do Mato Grosso, 13 do 
Mato Grosso do Sul, 32 do Rio 
Grande do Sul, 25 de Santa Ca-
tarina, 11 Paraná, 8 de São Pau-
lo, 2 de Goiás, 3 de Rondônia, 
1 do Pará e 1 do Acre, que vão 
disputar um prêmio de R$ 920 
mil reais.

Para participar os laçadores 
pagavam uma inscrição de R$ 
10 mil reais, sendo que 80% 
do valor total das inscrições foi 
convertido no prêmio quase mi-
lionário.

Os principais nomes do laço 
do país estão no lombo de seus 
cavalos atirando 80 armadas 
durante os dois dias para saber 
que vai sair do evento com o tí-
tulo de campeão do Desafio do 
Laço.

Foi-se o tempo em que o 
Laço era hobby para o final de 
semana, o grupo de laçadores 
que estarão competindo são 
profissionais do esporte, que la-
çam profissionalmente e fazem 
disso a sua profissão, tanto é 
que em uma pequena biografia 
feita para apresentar os laçado-
res apresentam-se nomes que já 
ganharam mais de 400 motos, 
carros, caminhões, tratores e 
camionetes.

Entre os participantes do 
estado estão competidores de 
Palmeira das Missões, Panambi 
e São Luiz Gonzaga, todos com 
grande histórico de vencedores 
de rodeios.

O nível da competição é tão 
grande que a maioria dos com-
petidores traz a chancela de for-
tes patrocinadores que pagaram 
a inscrição e se acontecer repar-
tirão o prêmio com os compe-
tidores.

Entre os laçadores estarão 
nomes que são lendários no 
circuito do laço, como Alan 
Soares e Thaian Avila, os dois 
já ganharam 28 camionetes, 70 
carros, um caminhão, um trator 
e mais de 400 motos.

Do território da 20ª Região 
Tradicionalista estará o laçador 
Romolon Fernandes, de Três de 
Maio, que tem em seu histórico 
a conquista de 10 motos 6 car-
ros e 2 caminhonetes. De cida-
de próxima, de Panambi, estará 
competindo André Machado, 
que já levou 1 caminhão, 8 ca-

mionetes , 30 carros e 100 mo-
tos.

Para quem pensa que a com-
petição é apenas coisa de gente 
grande, três competidores cha-
mam atenção. Do Mato Grosso 
estarão no duelo um competi-
dor de 10 e outro de 12 anos, 
mas olhos estarão voltados para 
um menino de 14 anos da cida-
de de Cruz Alta.

Kauã Bueno, apesar da pou-

ca idade, já é considerado um 
dos melhores, tendo em seu re-
cente currículo a conquista de 1 
camionete, 7 carros e 20 motos.

Também estará na disputa o 
atual campeão de Vacaria, Ma-
rio Neto, que é natural da cida-
de de Sanaduva.

O evento terá transmissão na 
internet e promete monopolizar 
o interesse de todos os amantes 
do esporte do Brasil.
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Plano Safra: Cresol projeta disponibilizar R$ 
1,4 bilhão aos agricultores cooperados

O Governo Federal anun-
ciou a liberação de R$ 225,5 
bilhões em financiamentos atra-
vés do Plano Safra 2019/2020 
para pequenos, médios e gran-
des produtores brasileiros.

Do valor total dos recursos 
destinados ao crédito rural, R$ 
169,3 bilhões vão para custeio, 
comercialização e industrializa-
ção, e R$ 53,4 bilhões para in-
vestimento. Entre as novidades 
apresentadas está a elevação 
das verbas para subvenção do 
crédito dos pequenos produto-
res, além do aumento de 32% 
nas verbas de custeio e investi-
mento.

Para os pequenos produto-
res, participantes do Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRO-
NAF), o novo Plano Safra dis-
ponibilizará a partir de 1º de ju-
lho, R$ 31,2 bilhões, valor que 
fica à disposição do agricultor 

para custeio, comercialização e 
investimento com taxa de juros 
de 3% a 4,6% ao ano. Para o 
PRONAMP, que reúne médios 
agricultores, os juros serão de 
6% ao ano e para os demais 

produtores, de 8% ao ano.
O presidente da Cresol Ba-

ser e membro do Conselho 
de Administração da Cresol 
Confederação, Alzimiro Tho-
mé, destacou que a coopera-

tiva tem disponível 
um valor expressivo 
de recursos para os 
agricultores coopera-
dos. – Está estimado 
aproximadamente R$ 
1.4 bilhão para finan-
ciar o custeio da sa-
fra 2019/2020. Deste 
montante, R$ 1 bilhão 
será captado do BN-
DES e cerca de R$ 
450 milhões em re-
cursos próprios. Com 
certeza não faltarão 
recursos para essa 
safra, estamos a cada 
ano superando o mon-
tante destinado aos 
nossos cooperados – 

afirmou Alzimiro Thomé.
Para o presidente da Cresol 

Confederação, Cledir Magri, 
outro ponto de destaque foi a li-
beração de verbas para construir 
e reformar casas de pequenos 

produtores. Pela primeira vez, 
os recursos estão disponíveis 
no Plano Safra. – Entendemos 
que há um potencial grande em 
relação à operacionalização da 
linha voltada para a habitação 
rural. A Cresol participou ativa-
mente das discussões do que foi 
anunciado e esteve junto com 
o Ministério da Agricultura e o 
Ministério da Economia até o 
anúncio favorável dos recursos 
para a Cresol atender à deman-
da do quadro social – disse Cle-
dir Magri.

A Cresol é especialista em 
crédito rural e atua no segmen-
to há mais de duas décadas. 
Ao longo dos anos, o sistema 
buscou ferramentas que garan-
tissem agilidade na liberação 
de recursos e, a partir disso, 
ganhou destaque no ranking do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES).

Cresol é especialista em crédito rural e atua no segmento há mais de duas décadas

Diones Roberto Becker

GERAL
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Empresário faz mercado temático e constrói 
Parque dos Dinossauros em Tenente Portela
Marcos Capellari, proprie-

tário do Supermercado Safra, 
localizado nas proximidades da 
Praça do Imigrantes tem apos-
tado num método singular para 
atrair o público: transformar o 
ato de comprar em uma experi-
ência de arte e cultura.

Com mais de 30 anos traba-
lhando no ramo de mercado no 
município de Tenente Portela, 
Marcos começou junto com o 
pai, seu Israel Capelari, ex-pre-
feito de Tenente Portela e que 
mantém o Mercado Safra nas 
proximidades da prefeitura. 

Desde que começou a parti-
cipar de leilões da Receita Fe-
deral, Marcos, passou a adqui-
rir produtos que inicialmente 
estavam fora de seu nicho de 
negócio, mas logo ele perce-
beu o interesse das pessoas em 
peças diferenciadas, por isso, 
interessou-se ainda mais pelo 
assunto.

Desde então, além de buscar 
produtos que servem para se-
rem vendidos no mercado, Mar-
cos, passou também a comprar 
peças que despertem o interesse 
dos clientes para decorar seu 
estabelecimento comercial e 
hoje tem um empreendimento 
que encanta com várias obras 
de arte e peças que chamam a 
atenção.

Desde que ampliou o espaço 
físico do mercado o empresário 
passou a compor a decoração 
com peças especiais, como um 
Chevrolet, 1928, de cor ama-
rela que desperta interesse dos 
clientes. Ele disse que o veículo 
emplacado em Tenente Portela 
foi adquirido de uma pessoa de 
Frederico Westphalen.

Também estão expostas, no 
mercado, armaduras medievais. 
Marcos Capellari comenta que 
quando adquiriu uma das arma-
duras, ela ainda estava caixa e 

nela havia um telefone, então 
ele ligou para saber a história 
da peça e descobriu que a ar-
madura especial foi adquirida 
por um empresário paulista, 
que comprou para colocar na 
sua casa, mas que sua mulher 
não gostou, por isso ele não foi 
retirar no porto. Junto as peças 
estão espadas antigas, diversas 
facas e muitos outros artigos 
raros, que não são encontrados 
em outros locais.

No mercado também estão 
expostos duas réplicas perfei-

tas de obras do pintor Voltai-
re. Marcos comenta que essas 
peças ficaram trinta anos sob 
posse da Receita Federal até ir 
a leilão.

As sessões de gêneros do 
mercado são todas elas decora-
das com uma peça correspon-
dente. Por exemplo, no setor 
de leite, está exposta a peça de 
uma vaca, nos energéticos uma 
estatua gigante do Hulk, nas 
fruteiras enormes frutas dão a 
toada da sessão.

No local ainda é possível 

encontrar outras 
peças que chamam 
a atenção, como 
cabeças de dinos-
sauros, uma aranha 
gigante e até uma 
imagem gótica de 
um morcego gi-
gante.

Marcos Ca-
pellari comenta 
que diversas pes-
soas visitam o mer-
cado apenas para 
conhecer as peças 
e ver a decoração 
incomum do esta-
belecimento.

Segundo ele 
não é raro receber 
pessoas de Ijuí, 

Santa Rosa, Santo Augusto, 
Santo Ângelo além de morado-
res mais próximos de cidades 
como Miraguaí, Três Passos, 
Derrubadas e assim por diante.

As crianças são as que mais 
se divertem olhando e tirando 
fotos com as inúmeras peças 
que de fato chamam muito a 
atenção pela sua beleza ou ca-
racterística similar e chamativa. 
“Queria fazer um mercado di-
ferente” comenta o empresário, 
que, sem qualquer sombra de 
dúvidas, cumpriu esse objetivo.

Marcos Capellari decidiu transformar o seu mercado em um ambiente que oferece um  verdadeiro passeio aos seis clientes.

O  Parque dos Dinossauros do Super Safra
Além do Supermercado Sa-

fra ter a sua peculiar decoração 
temática, a direção da empresa, 
decidiu ir além e está construin-
do um Parque dos Dinossauros 
na frente do estabelecimento.

A área que foi inicialmente 
adquirida para ser um estacio-
namento para o mercado , mas  
ganhou uma nova função quan-
do o empresário em contato 
com o proprietário do Parque 
das Tuias, conversou com esse 
sobre as estatuas de dinossau-
ros do parque turístico. De pos-
se do contato do artista, Mar-
cos decidiu que encomendaria 
algumas peças para decorar o 
estacionamento, mas com uma 
boa oferta, decidiu transformar 
o local em um parque temático.

O Parque dos Dinossauros 
do Supermercado Safra terá, 
inicialmente, 10 estátuas de di-
nossauros, sendo que uma que 
fica de frente para o mercado 
terá um tamanho imponente e 
ficará com parte dela para fora 
do espaço olhando para rua.

O espaço estará pronto em 
agosto, quando na semana do 
município deverá ser inaugura-
do, no entanto, neste momento 
de montagem já tem atraído a 
atenção de um grande público, 
principalmente crianças, que 
tem vindo de toda a região para 
visitar o parque e tirar foto com 
as estatuas realistas expostas no 
local.

Capellari disse que vai in-
vestir ainda mais e que instalará 
sistema de som e luzes no par-
que para aumentar a atrativida-
de do local e que já tem outros 
planos que serão colocados em 
prática em breve.

O empresário disse que não 
haverá cobrança de ingressos 
para visitar o Parque dos Dinos-
sauros do Supermercado Safra. 
“Claro que a gente investe pen-
sando e trazer o público para o 
mercado, mas junto existe a sa-
tisfação de retribuir aos nossos 
clientes e amigo a preferência 
pelo Super Safra”, comentou 
Marcos Capellari.

Estátua que está sendo montada poderá ser 
visualizada da rua e ficará de frente para o Super 

Mercado Safra em Tenente Portela
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Redentora realiza leilões de bens no 
mês de julho

PRF de Seberi passa a utilizar 
bafômetro com nova tecnologia

Interventor vai apresentar contas da 
Cotrijuí para associados

Estado destina  R$ 4,6 milhões para 
municípios da região

Redentora entrega produtos da 
segunda fase do PAA

Torneio de Laço vai premiar campeão 
com quase R$ 1 milhão de reais
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NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas
Por  Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

UCEFF completa 19 anos 
em Itapiranga

No mês de junho a UCEFF Itapiranga completou 19 anos de criação da mantenedora da Institui-
ção. Em menos de duas décadas de atuação a UCEFF, antiga FAI Faculdades de Itapiranga e a FAEM 
Faculdades de Chapecó, já se tornou a maior instituição de ensino superior do oeste catarinense. A 
unificação das marcas se deu a partir de 2010 em Chapecó e em 2018 em Itapiranga, quando a então 
FAI Faculdades virou Centro Universitário.

O espírito empreendedor dos mantenedores da UCEFF prevê a expansão e oferta de cursos em 
todas as áreas que houver demanda, a exemplo da recente implantação dos cursos de Odontologia e 
Educação Física na unidade de Itapiranga, e Direito e Psicologia em Chapecó, além do curso de Pro-
cessos Gerenciais no Ensino a Distância, modalidade que deverá receber investimentos consideráveis 
nos próximos anos.

Além dos cursos de graduação oferecidos, a UCEFF atua fortemente na extensão universitária atra-
vés de cursos de curta duração para acadêmicos e comunidade externa e em parceria com empresas, 
cooperativas, órgãos públicos, e entidades representativas. A iniciação a pesquisa é outro ponto forte, 
com diversos grupos de estudos organizados pelos cursos ou por áreas afins.


