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Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Bandeira Vermelha  (RISCO ALTO)
Nesta última semana, pela segunda vez desde que o governo adotou o sistema de bandeira, para o distânciamento controlado, o 

municipio de Tenente Portela ficou na bandeira vermelha. Isso significa que o risco de contaminação no município saiu do médio para 
o alto. Durante a semana o comércio está enfrentando restrições em relação ao atendimento ao público.

Assine
(55) 3551-1877

e receba na 
sua casa.

Contrabando com 
vítima fatal

Motorista de 31 anos, morador do Paraná, que conduzia
caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, 
morreu após tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal e se 
acidentar na RSC-472, entre Tenente Portela e Palmitinho.
O veículo transportava 250 mil maços de cigarros.
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Editorial

É possível que você esteja na fase da organização do seu casamento e consequentemente, pensando 
em sua decoração. No Brasil, a absoluta maioria dos cenários que levam flores em sua composição, 
abarcam também as espumas florais. Resumidamente, são blocos de plástico comprimido, que têm por 
objetivo ser a base dos arranjos onde as hastes serão espetadas, oferecendo teoricamente mais controle 
e facilidade.

Hoje, com a cultura sustentável e maior preocupação com os impactos das nossas atividades no 
meio ambiente, a utilização da espuma floral é internacionalmente considerada irresponsável e inacei-
tável. Apesar de várias reformulações, o material ainda é tóxico e poluente. Após o uso, quando a água 
dos vasos é despejada nas pias e/ou ralos, os microplásticos vão para os oceanos, onde diversos estudos 
apontam sua presença em grande escala, estima-se que até 2050, a quantidade de plástico nos oceanos 
será maior que a de peixes. Além disso, é ingerido por esses animais marinhos que por sua vez, servem 
de alimento para os seres humanos, portanto, no final do ciclo você pode estar consumindo-o.

 Nacionalmente, continua sendo a primeira opção de muitos decoradores. Podemos afirmar que a 
dificuldade em abandona-la, deriva-se diretamente de uma agrura em libertar-se da zona de conforto. É 
inegável que o material, proporciona praticidade: além de manter as flores no lugar e facilitar o trans-
porte dos vasos, funciona como também como fonte de água. Porém, a grande questão é o preço que 
pagamos por essa comodidade.

Existem diversas técnicas para a substituição das espumas florais, entre elas, é possível utilizar 
diferentes materiais como arames, telas de galinheiro, musgos vivos e até abusar da criatividade, equi-
librando a utilização entre flores de corte e plantadas, dando assim espaço para novos estilos e compo-
sições. Vale lembrar que além dos benefícios ao meio ambiente, essa mudança também tem um efeito 
muito positivo para os arranjos em si, que ganharam desenhos mais orgânicos, soltos e leves. Ou seja, 
é uma revolução do bem.

Um ótimo exemplo, que demonstra como são realizáveis tais transformações, ocorreu no casamento 
do Príncipe Harry e Meghan Markle, que apresentou um enorme arco de flores, totalmente construído 
com uma base de madeira unida à pequenos vasos reutilizáveis com água. Uma vez que estamos falan-
do do casamento real considerado como mais importante do século, percebemos que além de necessá-
rio, é viável manter a beleza de um evento com materiais sustentáveis.

Resumidamente, substituir a espuma floral por alternativas sustentáveis é benéfico para o planeta e 
para a espécie, é possível e esteticamente, ainda melhor. Porém, iniciar um diálogo que provoca impac-
to em um país que ainda está na contramão do mundo, sempre é desafiador. De certa maneira, é gratifi-
cante pensar que as grandes mudanças no mundo, nunca foram construídas a partir de processos fáceis.

Atitudes positivas geram o bem para todos, é importante deixar de lado antigos métodos, moderni-
zar sua empresa e entregar um serviço com maior qualidade. Não é mais uma tendência, é uma obriga-
ção. Somos um novo movimento.

Não a espuma floral
Levy Seiya Maeda e Ticiana Giovannetti

Levy Seiya Maeda é sócio fundador e diretor da Villa Mandacaru, empresa especiali-
zada na realização de casamentos sustentáveis e Ticiana Giovannetti, fundadora e deco-
radora na empresa Bohemian Village, empresa especializada em decoração sustentável 
de casamentos. www.villamandacaru.com.br / www.bohemianvillage.art.br

Assim como existem males que vêm para o bem, há mentiras 
que servem para estabelecer verdades. Todo marxista (refiro-me, 
aqui ao ativista da causa e não àquele que lê Marilena Chauí, bebe 
sua vodca e põe a revolução para dormir com um ursinho de pelú-
cia) – todo marxista repito, tem absoluta convicção de sua superio-
ridade intelectual e moral.

Para entender as razões da nuvem de gafanhotos que caiu sobre 
o trabalho humano e sobre a economia no combate à covid-19, 
pense no modo como vêm sendo tratados entre nós os crimes con-
tra o patrimônio. É extremamente didático fazê-lo. Mesmo uma 
ligeira busca no Google evidenciará que, em diferentes pontos do 
país, a pandemia fez decrescer muito o número de furtos e roubos. 
Vale dizer, os criminosos “contra o patrimônio” respeitam mais o 
vírus do que a lei, que é branda e aplicada a eles com brandura por 
uma justiça que atenua tais delitos.

No entanto, na vida fora dos livros mal pensados, o cidadão 
que sai à rua é caça, pronto para ser caçado por uma multidão de 
ladrões mantidos soltos malgrado serem frequentadores assíduos 
das carceragens. Há braços da justiça recolhidos, romantizando 
esse tipo de ação que seria cometida por alguém buscando com 
as próprias mãos dar materialidade à justiça. Não importa se a so-
ciedade se percebe como caça, acossada por caçadores à espreita, 
nem que os cidadãos, a cada ato desses, temam pela própria vida 
e pela vida dos seus. É um roubinho, um furtinho, uma saidinha 
de banco, que se perdoam com um pai-nosso e duas ave-marias. 
O diminutivo ajuda a minimizar atribuindo valor apenas ao bem 
alheio, tomado ou furtado. “São só bens materiais!”, alegam, num 
generoso desprendimento em relação ao que é dos outros...

Só que não! Essa atitude finge desconhecer que por trás de cada 
bem há um ser humano agredido, ameaçado, em pânico, ferido 
em sua dignidade. Que uma anciã foi furtada de sua aposentado-
ria. Que os negócios do proprietário estavam no notebook que lhe 
tomaram. Que a senhora de quem levaram a bolsa gastará horas 
e horas de diligências para recompor a própria identidade. Que 
com o carro levaram uma poupança de muitos anos. Pecaminosa 
indulgência!

assim pensam, escrevem, ensinam, convictos de manterem para 
com a humanidade uma relação de amor e de que o ser humano só 
pode ser realmente amado num estado comunista. 

Não ria que eles ficam aborrecidos. A suposta beatitude impul-
sionada pela superioridade moral desse amor não sofre qualquer 
abalo ante o fato de toda experiência nesse sentido ser um flagelo 
de muitas dimensões. Uma eterna nuvem de gafanhotos se instala 
sobre a economia. Uma corte de privilegiados malfeitores se ins-
tala no poder. Uma sequência de genocídios se faz necessária para 
que a sociedade se submeta a seu miserável papel na história. É 
assim, sempre, nas muitas dimensões dessas experiências. A liber-
dade individual é sempre capturada na portaria do sistema. “Sua 
loja está sendo fechada, senhor!”.

Chegamos, então, à momentosa questão das empresas (e dos 
empregos); da atividade econômica e do trabalho humano. A in-
terpretação marxista comete em relação ao enfrentamento ao novo 
coronavírus o mesmo equívoco, distinguindo a dimensão material 
da atividade econômica dos seres humanos concretos sem os quais 
ela sequer existe. Aqui, o Estado age como o ladrão.

É a mesma ideologia que Marx bebeu de canudinho em Prou-
dhon, para quem a propriedade privada é o roubo. Ora, se a pro-
priedade é apenas um bem material e é, além disso, um roubo, são 
supérfluos os interesses nela envolvidos.

Então, fecha tudo e vamos cuidar da mídia.

DA SÉRIE GRANDES 
LOROTAS: A VISÃO DE 
MUNDO MARXISTA

Quando você ouve falar em reforma tributária o que vem a sua 
cabeça: Certamente redução de impostos. Não é verdade?

Pois entrou em discussão na Câmara dos Deputados e na Assem-
bléia Legislativa reformas tributária em relação aos tributos estaduais 
e federais. É um tema que o povo brasileiro precisa ficar muito atento, 
para que a reforma, como nome já diz, sirva para deixar a situação 
melhor e não pior do que já está.

Ninguém mais aguenta pagar impostos. São encargos em cima de encargos, que encarecem o con-
sumo e dificultou a geração de trabalho e renda no país. Já passou da hora o Brasil ter uma reforma 
tributária profunda, mas com efeitos práticos, reais e palpável, que sejam capaz de aliviar a carga sobre 
o empregador e melhor as condições do poder de compra do trabalhador. 

Uma reforma profunda dos tributos a serem pagos pelo povo brasileiro não pode ser feita nos 
sombrios gabinetes do poder, mas em discussão com os pagadores, ou seja, o próprio povo, que clama 
por uma melhoria na sua qualidade de vida. É hora de enxugar o estado, aumentar o poder de compra, 
melhorar a relação consumidor mercado e reestabelecer o fluxo de capital em todas as camadas da so-
ciedade. Reforma tributária não pode ser apenas troca de nome de imposto.

Reforma Tributária



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.
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HumorTCE análisa denúncia contra prefeitura de Tenente 
Portela em caso de trator desaparecido

Miraguaí com três 
pré-candidatos

A julgar pelas entrevistas de presi-
dente de partidos de Miraguaí o municí-
pio caminha para três uma disputa tripla.  
O atual prefeito Ivonir Boton deverá ser 
candidato a reeleição, mantendo a par-
ceria com o MDB, que indicou em pré 
convenção o nome do vereador Luis 
Carlos Hemann para vice.

O PSB já tem nome definido, trata-se 
de Elio dos Santos, o Elinho, que garan-
tiu na entrevista que mesmo negociando 
com outros partidos não abre mão da sua 
candidatura na cabeça de chapa.

O PT deve apresentar o nome do ve-
reador Valdelirio Preto da Silva, o Pre-
tinho como candidato a prefeito. O vice  
será o também vereador Neco Hartk, do 
PP. Assim, se nenhuma das candidaturas 
desistir, o eleitor de Miraguaí terá três 
candidaturas em disputa.

Situação já está definida 
em Vista Gaúcha

As entrevistas realizadas na sema-
na passada com presidentes de partidos 
de Vista Gaúcha já definiu o cenário no 
município. A situação terá o ex-prefeito 
Claudemir Locatelli, MDB, pleiteando a 
volta ao passo municipal e tendo como 
vice André Danetti do PP.

A oposição ainda não quis cravar o 
nome da disputa, mas reconheceu que o 
vice prefeito Luis Mantelli Júnior está 
na liderança para ter a indicação confir-
mada. O vice virá do mesmo grupo par-
tidário formado por PSDB, PT e PDT.

E o PT...
Na região o PT se articula com diver-

sas candidaturas próprias. Até agora as 
informações dão conta de que o partido 
terá candidato próprio em Três Passos, 
Miraguaí, Barra do Guarita e Tenente 
Portela. Uma liderança regional do par-
tido confidenciou para nossa reportagem 
que neste momento a sigla se vê com 
mais chances de sucesso, uma vez que 
o sentimento anti-PT, que estava em alta 
na eleição passada esfriou um pouco. O 
trabalho do PT na região, segundo ele, 
respalda essa certeza.

***Dizem por aí  que se tiver mais uma 
semana de bandeira vermelha, a pressão 
sobre o governador e os prefeitos deve 
subir.
***Apesar de encontrar apoio em alguns 
grupos a imensa maioria dos comentá-
rios nas redes sociais não apoia o fecha-
mento do comércio.
***Seria verdade que o partido começou 
o mês com três candidatos e agora tem 
apenas um, com  total baixa popularida-
de?
***De um MDB das antigas: Se é para 
ser vice do PP, melhor ficar de fora da 
campanha.
***Vai ter novidades interessantes entre 
os candidatos a vereadores de Redentora.

***Capaz não é nada sério, disse ele, an-
tes de carregar os chinelos e as roupas 
para casa do “casinho”. kkk
***A vontade de viajar de fusca é tão 
grande que até alguns minutos em Der-
rubadas estão valendo.
***Tem dois cidadãos de Tenente Por-
tela que passam o dia investigando um 
o facebook do outro só para começarem 
uma treta.
***Alguém disse: vai dar casamento! 
kkk
***Comprar um carro ou realizar alguns 
procedimentos estéticos? Que tal o dile-
ma.
***E o Grenal? Deu para matar saudade 
do futebol?

O Tribunal de Contas já recebeu uma denuncia para que se apure as possíveis 
irregularidades em relação ao convênio renovado pela prefeitura com a Associação 
Indígena de Incentivo à Cultura, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente       que 
repassa maquinários em agrícola para a gestão da entidade. 

A denuncia foi motivada pelo fato de que um trator e outros equipamentos agrí-
colas sumira quando estavam sob a reponsabilidade da associação e foi encaminhada 
ao Tribunal de Contas do Estado pela Câmara de Vereadores.

A informação feio de uma fonte, que tem contato com o Tribunal  e disse que já 
está sob análise da corte de contas. A mesma denúncia também foi encaminhada ao 
Ministério Público.

O que fala o livro de 
Matemática para o livro de 
História? R: Não me venha 

com história que eu já estou cheio de 
problema!

A professora pergunta para os alunos: 
- Quem é que quer ir par ao céu? Todos 
levantam a mão, menos o Joãozinho. - E 
você Joãozinho? Não 
quer ir para o céu? - 
Querer eu quero, mas 
a minha mãe falou 
que depois da aula 
era para eu ir direto 
para casa!

-Porque a roda de trem é de ferro e 
não de borracha? Por que se fosse de 
borracha apagaria a linha!

-Por que a mulher não pode ser elec-
tricista? Porque demora 9 meses para 
dar a luz!

-Se alguém 
nasceu na Rússia, 
cresceu na África, 
mudou-se para a 
América e morreu 
no Japão, o que é? 
Um defunto.

O que o fósforo falou para o cigarro? 
Por sua causa, perdi a cabeça.

O que o porco-espinho perguntou ao 
cacto? É você, mamãe?

-Por que o galo canta de olhos fecha-
dos? Porque ele sabe a música de cor!

O que o pára-quedas disse para o pa-
raquedista? To contigo e NÃO ABRO!

Que problema tinha o decorador 
quando foi ao médico? Um problema de 
coração!

Qual a diferença entre a mulher e o 
leão? A mulher usa batom e o leao ruge!
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SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

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

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os 

documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão WILLIAN PARODE ZERWES nascido em Itapiranga/SC aos 28 DE 

MARÇO DE 1994.  Filho de Aldair Zerwes e de Elena Borges Parode Zerwes. E 
dona  PAULA JONES OVERGOOR nascida em PORTO ALEGRE/RS aos 06 DE 
JANEIRO DE 1998. Filha de Jaime Luís Overgoor e de Luci Eugenia Overgoor. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 09/09/2020.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa 

local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  17 de julho de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Especial

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020. OBJETO: Aquisição de combustíveis 
para uso da frota municipal. JULGAMENTO: 06/08/2020 às 08h:30min. Local: 

Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. 
Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@

vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 24/07/2020. CELSO JOSÉ DAL CERO, 
Prefeito Municipal

Caminhoneiro morre ao sofrer acidente com caminhão 
carregado de cigarros contrabandeados

O almoço já estava na mesa daqueles 
que não perdem a hora quando chegou 
até a redação, do Sistema Província de 
Comunicação, a notícia de que um ca-
minhão havia capotado nas margens da 
RSC-472 na ligação entre Tenente Por-
tela e Palmitinho.

Nossa reportagem se deslocou ao lo-
cal e ainda no caminho teve a informa-
ção de que se tratava de um caminhão 
carregado com cigarros contrabandea-
dos do Paraguai, transportado através do 
Paraná e que ingressará no Rio Grande 
do Sul.

Com diversas viaturas da Policia 
Rodoviária Federal, Brigada Militar, 
SAMU e Corpo de Bombeiros a cena 
já mostrava de longe que tratava-se de 
coisa séria.

Um caminhão estava abaixo do bar-
rando, em meio as árvores e vegetação 
lateral, em um local de razoável difi-
culdade de acesso e o motorista estava 
preso nas ferragens. Os socorristas cor-
riam de um lado para o outro com seus 
equipamentos, prontos para cortar ferro, 
retorcer lata e conseguir retirar o homem 
que estava prensado dentro da cabine 
completamente amassada.

O impacto daquela cena começou 
bem antes. O setor de inteligência da 
Policia Rodoviária Federal recebeu uma 
informação de que um caminhão, com 
placas clonadas e carregado de cigarros, 
tendo um veículo de passeio como bate-
dor, estaria ingressando no Rio Grande 
do Sul, através da BR-386 em Iraí. Os 
agentes iniciaram então um trabalho de 
barreirou e monitoramento da rodovia 
federal na expectativa de abordar o ca-
minhão.

Na ausência do flagrante ao veículo 
de carga na rodovia federal os agentes 
suspeitaram da possibilidade de que o 

caminhão já pudesse estar transitando na 
RSC-472 em direção a Tenente Portela.

Uma viatura com dois agentes foi 
deslocado para a rodovia. Num primeiro 
momento os policiais chegaram até a en-
trada de Tenente Portela sem que tives-
sem encontrado o referido caminhão. Já 
estavam retornando em direção a Seberi, 
quando um veículo, com as descrições 
do batedor, passou em direção a Tenente 
Portela. Não demorou muito para que os 
agentes encontrassem logo atrás o cami-
nhão suspeito.

Os policiais deram voz de parada, 
acionaram as sirenes, mas não foram 
atendidos pelo caminhoneiro que seguiu 
seu trajeto. Diante da situação a viatura 
fez o contorno e passou a fazer o acom-
panhando do caminhão.

Com a PRF em seu encalço o cami-
nhoneiro passou a praticar manobras, 
sempre levando o veículo de carga em 
direção ao acostamento. Os dois po-
liciais, que estavam nas viaturas e que 
foram quem nos deram esse relato com 
riqueza de detalhes, suspeitam, pelos 
seus anos de experiência, que a intenção 
do caminhoneiro era encontrar uma área 
de mata, abandonar o veículo e a carga 
e tentar fugir através das matas laterais.

Em um desses movimentos, o moto-
rista perdeu o controle e caiu barranco 
abaixo vindo a capotar. Cigarros ficaram 
espalhados pela pista e em meio a mata.

Claudinei Striguini, de apenas 31 
anos, morador do estado do Paraná, foi 
resgatado de entre as ferragens e levado 
as pressas ao Hospital Santo Antônio. 
Ele não resistiu aos ferimentos e morreu 
na madrugada de quinta-feira.

A carga, 250 mil maços de cigarros 
contrabandeados do Paraguaí, foi apre-
endida e entregue para a custódia da Po-
lícia Federal.

Caminhão desceu pelo barranco, capotou e espalhou cigarros pelo local
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A PRF apreendeu 250 mil maços de cigarros no local
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Mãos que 
plantam...
Mãos que 
guiam...
Parabéns
Colono e 
Motorista

25 de Julho

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DE REDENTORA

Homenagem:

Solidariedade comunitária auxilia família necessitada 
em Tenente Portela

Em tempos de dificuldades, o que nos 
salta aos olhos é o bom coração das pes-
soas, que preocupadas em ajudar a quem 
precisa, não medem esforços para auxi-
liar, o máximo que conseguem.

No último sábado, durante a apre-
sentação do programa Tribuna Popular, 
o jornalista Jalmo Fornari fez um apelo 
em nome da família de Airton Ferreira 
dos Santos, popularmente conhecido 
na cidade por Risadinha ou Gordo, que 
estava passando por dificuldades e não 
tinha mais comida em casa.

Imediatamente as ligações começa-
ram, com diversas pessoas entre elas, 
seu Kiko Braucks, Tenente Téofilo, Élio 
Rauber, José Elias Dorneles, Ilani Selle e 
a Corrente do Bem, fizeram doação para 
auxiliar a família.

Paulo José Balla, presidente da em-
presa PJB, que pretende instalar um fri-
gorífico em Vista Gaúcha, era um dos 
entrevistados do programa e também 
anunciou que empresa faria uma doação 
para a família do Risadinha.

Na manhã desta quinta-feira, 23, uma 
parceria entre o PJB Frigorífico de Aves 

Ltda de Paulo José Balla e Leandro Ro-
drigues dos Santos, com sede em Vista 
Gaúcha, através do Projeto Asas, enca-
beçado pela colaboradora Dhienefen Po-
tin, e o Diretor do Sistema Província de 
Comunicação, Jalmo Fornari,  efetuaram 
a entrega de mais um rancho para família 
que recebeu com expressivo sorriso no 
rosto de felicidade e agradecimento.

De acordo com a responsável pelo 
setor de Relações Públicas da PJB, o 
foco da empresa está, no fortalecimento 
da dignidade do ser humano, alcançada 
com políticas internas que beneficiam e 
somam na sociedade.

O Sistema Província de Comunica-
ção, em especial a Rádio Província, se 
notabiliza por diversas campanhas que 
são realizadas em socorro a muitas famí-
lias necessitadas, procurando aproximar 
as pessoas que tem condições de doar e 
aquelas que tem a necessidade de rece-
ber.

As doações, grandes ou pequenas, 
são o símbolo de que a humanidade, ain-
da tem solução e encontra respaldo nas 
boas ações.
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 133/2020
DATA: 06/07/2020
CONTRATADO: JAQUELINE PERETTO ME
CNPJ: 20.636.209/0001-53
OBJETO: Aquisição de pneus novos para uso na Sec. Mun. de Educa-
ção e Turismo e na Sec. Mun. de Indústria e Comércio
VALOR R$: 40.090,00
CONTRATO Nº 134/2020
DATA: 09/07/2020
CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição emergencial de materiais de construção de acordo 
com o Decreto Executivo nº 067/2020
VALOR R$: 35.733,30
CONTRATO Nº 135/2020
DATA: 09/07/2020
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição emergencial de materiais de construção de acordo 
com o Decreto Executivo nº 067/2020
VALOR R$: 7.307,80
CONTRATO Nº 136/2020
DATA: 09/07/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição emergencial de materiais de construção de acordo 
com o Decreto Executivo nº 067/2020
VALOR R$: 17.165,50
CONTRATO Nº 137/2020
DATA: 15/07/2020
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de cargas de gás para uso em diversas Secretarias
VALOR R$: 5.676,00
CONTRATO Nº 138/2020
DATA: 15/07/2020
CONTRATADO: MARISE INÊS TOLOTTI BERTÉ ME
CNPJ: 02.698.368/0001-09
OBJETO: Aquisição de cargas de gás para uso em diversas Secretarias
VALOR R$: 5.184,00
CONTRATO Nº 139/2020
DATA: 17/07/2020
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de máquinas de costura para uso em atividades 
desenvolvidas pela Sec. Mun. da Assistência Social
VALOR R$: 5.658,16

Situação dos HPPs é pauta de 
reunião do presidente da 
Amuceleiro na FAMURS

Na segunda-feira (20/07), o 
presidente da Associação dos 
Municípios da Região Celei-
ro (Amuceleiro) e prefeito de 
Braga. Carlos Alberto Vigne, 
se reuniu em Porto Alegre com 
Márcio Espíndola, coordenador 
geral da Federação das Asso-
ciações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (FAMURS). Na 
pauta, a situação dos Hospitais 
de Pequeno Porte (HPPs) no 
Estado.

Conforme o presidente da 
Amuceleiro, esses encontros 
pretendem dar seguimento na 
construção de uma proposta 
de política pública voltada aos 
HPPs.

– Tenho feito encontros 
semanais com o coordenador 
geral da FAMURS, Márcio Es-
píndola. O nosso foco está na 
ampliação dos leitos, estamos 
fazendo uma análise do fecha-
mento de leitos hospitalares em 
função da falta de incentivos e 
um prognóstico dos 82 Hospi-
tais de Pequeno Porte do Rio 

Grande do Sul com até 30 leitos 
que hoje não recebem verbas – 
salientou Carlos Alberto Vigne.

De acordo com o levanta-
mento técnico da federação, 
atualmente, o Estado possui 
168 estabelecimentos de saúde 
públicos e privados, com até 
50 leitos, que ofertam ao todo 
4.818 leitos por meio do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

O presidente da FAMURS 

e prefeito de Taquari, Maneco 
Hassen, destaca que a pauta vai 
ganhar uma atenção especial 
durante a sua gestão.

– Constatamos dentro do 
nosso estudo técnico que nos 
últimos três anos foram fecha-
dos mais de 900 leitos hospita-
lares do SUS devido à falta de 
incentivos, desassistindo apro-
ximadamente 907 mil usuários 
– frisou Maneco Hassen.

Encontro ocorreu na segunda-feira (20/07)

Divulgação Amuceleiro
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RURAL

Preços de venda da soja cresce 
quase 30% no primeiro semestre

A pesar da pandemia de co-
ronavírus (Covid-19), o preço 
médio de comercialização da 
soja, em quatro dos principais 
locais de negociação da com-
modity no país, cresceu entre 
27% e 29% no primeiro semes-
tre deste ano, em comparação 
ao mesmo período de 2019. 

O levantamento foi feito pela 
Consultoria Datagro.

A pesquisa foi realizada em 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e nos municípios de Ron-
donópolis e Dourados, ambos 
no Mato Grosso do Sul (MS). 
O maior aumento, segundo a 
consultoria, foi verificado em 
Rondonópolis, onde uma saca 
de soja de 60 quilos foi vendida 

em média por R$ 87,23. No ano 
passado, a saca de 60 quilos do 
produto foi comercializada com 
valor médio de R$ 67,68.

Além disso, o levantamento 
da Consultoria Datagro consta-
tou que no primeiro semestre 
deste ano, no mercado físico, 
a soja apresentou rentabilidade 
média de 19,47%, já desconta-
da a inflação. 

Clima no RS deve favorecer 
produtor de leite e elevar preços 

no segundo semestre

A alta nos preços do leite 
nos últimos meses tem favore-
cido o produtor gaúcho, segun-
do avaliação do presidente da 
Associação dos Criadores de 
Gado Holandês do Rio Grande 
do Sul (GADOLANDO), Mar-
cos Tang. Para o dirigente, nes-
te momento difícil que ainda é 
sentido os efeitos da estiagem, 
está sendo possível ao menos 
pagar as contas.

Segundo Marcos Tang, há 
relatos de produtores receben-
do R$ 1,70 e alguns até perto de 
R$ 2,00 o litro do leite. Mesmo 
que ainda não haja uma lucrati-
vidade, os criadores estão pelo 

menos cobrindo custos.
– Quem conseguiu fazer 

suas pastagens e manter seu 
rebanho está conseguindo um 
retorno para pagar suas con-
tas. Queremos remuneração 
justa ao nosso produto e nesta 
fase estamos bem nesta conta. 
Esperamos que estes preços 
perdurem, pois tivemos muitas 
perdas no primeiro semestre – 
observa o dirigente.

O presidente da GADO-
LANDO enfatiza ainda que 
este segundo semestre está 
muito diferente dos primeiros 
seis meses de 2020, uma vez 
que, no primeiro semestre a 

seca trouxe prejuízos não se re-
sumindo apenas ao período sem 
chuvas.

– As reservas de silagem 
de milho foram poucas e ou-
tros insumos foram necessários 
para poder suprir e economizar 
aquela silagem que está pouca 
dentro do silo – destaca Marcos 
Tang.

O dirigente reforça também 
que, com o retorno das chuvas, 
foi possível fazer pastagens no 
campo embora o frio intenso 
desacelere o crescimento destas 
pastagens, apesar do azevém 
ser resistente às baixas tempe-
raturas.

Pesquisa foi realizada em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e nos municípios de Rondonópolis e Dourados, ambos no MS
Âgencia do Rádio

Os esteróides anabólicos são drogas derivadas do hormônio tes-
tosterona, conhecidos pelo seu efeito sobre os músculos. Os este-
róides anabolizantes é o nome familiar para variantes sintéticos da 
testosterona, o hormônio sexual masculino. O termo correto para 
estes compostos é esteróides anabólico-androgênicos (EAA ou 
AAS, por sua sigla em Inglês). Anabolizantes refere-se ao fortale-
cimento muscular, e androgênicos refere-se ao aumento das carac-
terísticas masculinas.

Os esteróides anabolizantes podem ser legalmente prescritos 
para tratar problemas de saúde decorrentes da deficiência do hor-
mônio esteroide, como a puberdade atrasada. Eles também são 
prescritos para tratar doenças que resultam em perda de massa mus-
cular magra, como o câncer ou a AIDS. No entanto, existem alguns 
atletas, fisiculturistas e outros que abusam destas drogas em uma 
tentativa de melhorar o seu desempenho ou sua aparência física.

Os esteróides anabólicos são tomados por via oral ou injetável 
nos músculos, enquanto que outros são aplicados à pele por creme 
ou gel. Doses tomadas por pessoas que abusam delas chegam de 
10 à 100 vezes mais do que a dose prescrita para tratamento de 
condições graves de saúde. No Brasil, são escassos os dados epi-
demiológicos sobre o número de usuários, porém, estima-se que os 
principais usuários sejam jovens, do sexo masculino, entre 18 e 34 
anos de idade.

Tipicamente, os esteróides são tomados de forma intermiten-
te, em vez de continuamente, mesmo assim não há garantia sobre 
o controle dos efeitos secundários. O uso continuo de esteróides 
pode reduzir a capacidade de resposta do organismo a essas drogas 
(tolerância) e fazer com que o corpo pare de produzir sua própria 
testosterona. 

Os mais usados são Anadrol (Oximetolona), Dianabol (Metan-
drostenolona), Winstrol (Stanozolol), Deca-Durabolin (Nandrolo-
na), Oxandrin (Oxandrolona) e Testosterona-Deport.

Os esteróides anabolizantes vêm em diversas formas, incluin-
do comprimidos, cremes, adesivos, tabletes ou gotas colocados 
debaixo da língua, e injetáveis. Esteróides de uso veterinário, que 
frequentemente usam os mesmos componentes que os esteroides 
humanos, porém com menor controle. Algumas pessoas também 
estão usando esteróides de uso veterinário.

Além disso, os usuários muitas vezes misturam vários tipos de 
esteróides ou incorporam outros suplementos não-esteróides e este-
róides na tentativa de maximizar a sua eficácia, uma prática conhe-
cida como empilhamento.

O abuso de esteróides pode levar a graves problemas de saúde, 
muitos deles irreversíveis. Entre eles, o mais perigoso é dano renal 
ou insuficiência renal, anomalias e tumores de fígado, e os proble-
mas cardiovasculares, incluindo aumento do coração, pressão ar-
terial elevada e alterações de colesterol, levando a um aumento do 
risco de um acidente vascular cerebral ou ataque cardíaco (mesmo 
em pessoas jovens).

O uso de esteróides, muitas vezes provoca a retenção de líqui-
dos, acne grave, insônia, alucinações, além de alguns efeitos cola-
terais específicos da idade ou sexo do usuário:

• Nos homens: encolhimento dos testículos (atrofia testicu-
lar), baixa contagem de espermatozóides ou infertilidade, calvície, 
desenvolvimento de mamas (ginecomastia) e aumento do risco de 
câncer de próstata.

• Em mulheres: o crescimento de pelo facial, calvície de pa-
drão masculino, alteração ou cessação do ciclo menstrual, aumento 
do tamanho do clitóris e voz grave.

• Em adolescentes: o crescimento para prematuramente por 
maturação esquelética prematura e puberdade acelerada, tendo o 
risco de baixa estatura para o resto da vida.

Refletindo sobre esse grave problema, você que é pai, professor 
ou amigo de jovens que estão usando esteróides, fale sobre os ris-
cos e aconselhe alternativas de uma alimentação saudável para me-
lhorar o desempenho durante os exercícios. Nenhuma substância 
que prejudique a saúde por mais que melhore o desempenho deve 
ser usada por pessoas saudáveis, lembrem que o mais importan-
te durante os programas de exercício é a melhora do desempenho 
combinado com uma boa saúde. Os exercícios são recomendados 
quando o objetivo é se manter e melhorar as condições de saúde.

Riscos do uso de Esteróides 
Anabólicos

Diones Roberto Becker

Diones Roberto Becker

Atividade leiteira crescente no Rio Grande do Sul



DERRUBADAS NO COMBATE AO 
CORONAVÍRUS

25 de Julho
Dia do Colono e Motorista

O Governo Municipal de 
Derrubadas, parabeniza 

a todos os colonos e
motoristas, que com o 
suor do seu trabalho, 

com o valor da sua
honestidade e com a

marca dos seus desafios, 
colaboram para o
desenvolvimento e

progresso do município
e do Brasil.

Parabéns
Colono e 

Motorista
Governo Municipal de 

DERRUBADAS

O Governo Municipal de Derrubadas vem colocando em prática várias ações 
para combater o Covid-19:
- Comitê de combate ao Covid-19;
- Equipes que atuam na fiscalização e orientação;
- Centro de atendimento especializado para o Covid-19;
- Entrega de medicamento controlado à domicílio;
- Veículos para transportes exclusivos de pacientes com suspeita de Covid-19;
- Projeto “Um Passo à Frente” com reforço nas equipes de atendimento,
- Equipe formada por técnico em enfermagem, nutricionista, psicologa e
agentes de saúde;
- Visitas domiciliares com avaliação clinica, nutricional e psicológica
- União de todas as secretárias do município em programas e ações para
combater a doença como: Aulas Online, Oficinas, Confecção, Distribuição de 
máscaras e Muito Mais.
O Governo Municipal agradece a comunidade que tem respeitado as regras 
e contribuído para o combate a doença. Obrigado aos profissionais de saúde 
que estão na linha de frente dessa guerra.
A sua colaboração é muito importante. Cuide-se. Se proteja e proteja a sua
família, pois, juntos somos mais fortes e unidos superaremos essa crise.



ROTA DO YUCUMÃ, 24 de julho  de 2020 9

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Municípios

Homenagem do Poder Legislativo de Derrubadas

Governo do Estado e FAMURS discutem 
gestão do modelo de distanciamento

O governador Eduardo 
Leite se reuniu, na tarde da 
terça-feira (21/07), por video-
conferência, com prefeitos e re-
presentantes da Federação das 
Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (FAMURS) 
e de associações regionais de 
municípios, para debater a pos-
sibilidade de ampliar a partici-
pação das prefeituras na gestão 
do modelo de distanciamento 
controlado. O encontro culmi-
nou na elaboração de uma nota 
conjunta, entre Governo do Es-
tado e FAMURS, que esclarece 
a intenção de estabelecer, com 
diálogo, esse processo de ges-
tão compartilhada.

Implementado no começo 
de maio, o modelo de distancia-
mento controlado prevê quatro 
níveis de restrições represen-
tados por bandeiras nas cores 
amarela, laranja, vermelha e 

preta, que variam conforme a 
propagação da doença e a ca-
pacidade do sistema de saúde 
em cada uma das 20 regiões de 
agrupamento. Esse cálculo leva 
em conta 11 indicadores.

– Percebemos grande nú-
mero de pedidos de reconside-
ração ao resultado do cálculo 
das bandeiras. Temos esse mo-
delo estabelecido, com critérios 
técnicos, e temos considerado 
os argumentos dos prefeitos e 
associações de municípios. En-
tão, vemos essa possibilidade 
de avanço em termos de coges-
tão do distanciamento controla-
do – disse Eduardo Leite.

O objetivo da reunião da 
terça-feira foi iniciar a conver-
sa, que será ampliada ao longo 
dos próximos dias. A ideia é 
avaliar a alteração em parceria 
com as prefeituras, para que as 
regiões possam sugerir ajustes, 

observando as especificidades e 
os dados em nível local. – Não 
se trata de terceirizar responsa-
bilidades, mas de compartilhar, 
a fim de sermos mais assertivos 
– acrescentou o governador.

Os presidentes das associa-
ções regionais levarão o debate 
aos demais prefeitos para que, 
juntos, possam formalizar as 
sugestões relativas a cada re-
gião. A partir daí, o Governo 
do Estado fará as respectivas 
análises a fim de decidir, nos 
próximos dias, o que pode ser 
adotado.

O prefeito chegou a sugerir 
a proposta de que o estado se-
guiria instituindo as bandeiras, 
mas as regiões teriam autono-
mia para adotá-las ou não, de-
cidindo localmente, no entanto, 
essa proposta não bem vista 
pelos gestores municipais, que 
vão alinhar novas propostas.

O lenço para o Gaúcho é muito mais do que trapo atado a meio 
peito, o lenço para o gaúcho, tornou-se um conjunto de ideias, de pensa-
mentos, de doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo ou de um 
grupo, orientado para suas ações sociais e, principalmente, políticas. O 
lenço, sem sombra de dúvidas é, ou pelo menos já foi a mais importante 
e influente peça de indumentária gaúcha, por tudo que representa na 
construção da nossa história.

    Inicialmente, as tribos indígenas usavam uma tira feita de cou-
ro de pequenos animais, cipó ou então de embira, para prender seus 
cabelos, pois eles mantinham o cabelo grande comprido como era de 
costume.

    Com a chegada dos padres Jesuítas, foram então introduzidos os 
tecidos aqui na província, e ao confeccionarem suas roupas, sempre so-
bravam algumas tiras 
que passaram a ter ser-
ventia para os índios, 
prender seus cabelos e 
afastar da região dos 
olhos, para que os mes-
mo não atrapalhassem 
nas caçadas, disputas 
esportivas e também 
nas batalhas de guerra. 
Alguns ainda usavam 
os cabelos puxados 
para trás, rente a cabe-
ça no estilo “rabo de 
cavalo”, amarrado por 
um pedaço de tecido. 
Mais tarde, eles tam-
bém passaram a usar uma faixa ou trança na cabeça, que geralmente era 
em couro, denominada de “vincha”.

    A colonização do Estado trouxe na bagagem inúmeros artefatos 
e utensílios que mais tarde foram adotados como Patrimônio Cultural 
da nossa gente. O lenço de pescoço, por exemplo, pode ter surgido da 
evolução da gravata usada pelos europeus, ou então, aquele lenço que 
inicialmente era amarrado na cabeça e utilizado para conter o suor e 
também para proteger a cabeça do sol, passou a ser usado no pescoço, 
ainda com as pontas para trás.

    Mas a sua consolidação foi quando passou a ser politicamente 
um indicativo partidário. O velho trapo, agora era um modo de identifi-
cação; companheiros ou opositores eram reconhecidos a distância pela 
cor do lenço. Os farrapos que lutaram contra o Império, usavam o lenço 
vermelho, atado de maneira própria como símbolo de um grupo que 
tinham ideias a defender. Na revolução Federalista de 1893 e 1923, es-
tava de um lado o lenço branco (republicanos ou ainda chamados tam-
bém de “chimangos”) e do outro o lenço vermelho (conhecidos como 
federalistas ou “maragatos”).

   Desde os primeiros movimentos que indicavam a preocupação 
com resgate da cultura e a criação de um movimento para cultuar e di-
fundir o Tradicionalismo Gaúcho, usava-se lenços que traziam consigo 
uma carga ideológica hereditária, claro que já sem rixas e pretensões 
políticas. Nos campos, nas lidas do dia-a-dia, usa-se o lenço por dentro 
da gola da camisa, para não sujá-la em dias de poeira, e também para 
limpar o seu rosto.                                 

    O lenço tem uma grande importância durante a Celebração da 
Missa Crioula. Amarra-se um lenço vermelho e um lenço branco na 
cruz, simbolizando a paz eterna entre os gaúchos, o fim das batalhas, 
revoluções que foi firmado através do Tratado de Poncho Verde, para 
que nunca mais se derrame sangue de um irmão por estes pagos.

    Nos dias atuais, não possui mais a importância e a influência que 
teve no passado. Alguns ainda usam determinadas cores ou tipos de 
nós, sem se quer saber o que de fato esse lenço representa.

 “O lenço esvoaçado ao vento, no peito de um nobre gaúcho, é o 
resultado da altivez, da valentia e da conquista do nosso chão, e da 
coragem de muitos que lutaram por esse ideal. O lenço é a herança que 
trazermos e cultuamos como lembrança dos nosso ancestrais.”

Seguimos...

Lenço, a Identidade 
do Gaúcho!
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Administração Pública Municipal de Vista Gaúcha

Ao colono que do suor do seu rosto e do seu 
trabalho digno tira o seu sustento e ao motorista 

que na incerteza das estradas da vida, faz de sua vida 
uma estrada de certezas. Ao Colono e Motorista 

nossa homenagem, nosso reconhecimento e nossa 
admiração!

Homenagem

25 de Julho - Dia do Colono e Motorista

Sicredi promove campanha para 
fomentar o comércio local em 

meio à pandemia
Pensando na valorização do 

comércio local e como forma de 
alento ao momento difícil em 
que todos estão enfrentando, as 
agências do Sicredi estão distri-
buindo mimos para que os par-
ceiros possam ter um momento 
de alento em meio à tanta difi-
culdade.

Entregando alguns produtos, 
produzidos por agricultores ou 
pequenos empresários locais, a 
ideia da cooperativa de crédito 
é fomentar ainda mais o comér-
cio e valorizar seus associados.

O intuito é mesmo em tem-
pos adversos, movimentar o 
comércio local para que a eco-
nomia siga crescendo.

A estratégia pretende impac-
tar positivamente diversos pú-
blicos, desde pequenos comer-
ciantes e produtores rurais, para 
que se sintam apoiados pela 
campanha; associados do Si-
credi, para que contribuam com 
a divulgação das mensagens e 
aproveitem oportunidades de 

negócio que possam 
surgir com ela; e con-
sumidores, para que se 
conscientizem sobre seu 
papel na movimentação 
da economia de suas re-
giões por meio de seu 
comportamento de con-
sumo. A iniciativa tam-
bém convida entidades 
e os meios de comunica-
ção para se engajarem e 
fortalecer a propagação 
do movimento.

Um hotsite também 
será criado para servir 
de fonte de informações 
sobre a iniciativa e fer-
ramenta de apoio aos 
empreendedores locais. O es-
paço disponibilizará conteúdos 
em vídeo e e-books com dicas 
de como trabalhar os negócios 
nos meios digitais e uma plata-
forma de personificação de pe-
ças digitais de divulgação, além 
de acesso a outras ferramentas 
que podem auxiliar na gestão 

do empreendimento.
A prioridade de relaciona-

mento com fornecedores locais 
é uma política do Sicredi por 
meio da atuação das suas 110 
cooperativas de crédito. Só em 
2019, foram mais de R$ 550 
milhões injetados na economia, 
através de pagamentos a forne-
cedores locais pela instituição.

Redentora disponibiliza 
número para denúncias de 

aglomerações
A Prefeitura Municipal de Redentora disponibiliza para o popu-

lação um número de telefone específico para orientação dos estabe-
lecimentos comerciais e recebimento de denúncias de irregularida-
des, com aglomerações de pessoas e virtude do descumprimento do 
Decreto Municipal e quebra das regras estabelecidas pela bandeira 
vermelha.  O Número do telefone é 055 996262408.

Segundo a Fiscalização Municipal sa aglomeração de pessoas 
e a desobediência do Decreto Municipal pode ocasionar processo 
criminal.

Embora a conscientização dos cuidados necessários deve se dar 
pelas pessoas, as ações da Fiscalização e Secretaria Municipal de 
Saúde devem continuar todos os dias, inclusive com o apoio da 
Brigada Militar. Em fiscalização, segundo a Administração Muni-
cipal, foram encontrados vestígios de que houve ingestão de bebi-
das, bem como tráfego intenso  de veículos em vias vicinais, sendo 
que há indícios ainda de que próximo ao local houve movimen-
tação em uma lavoura plantada com descarte de resíduos sólidos 
(papéis, latinhas, garrafas) no interior do município.

Divulgação
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A Floresta Amazônica está presente em 9 países da Améri-
ca do Sul, mas o Brasil detém 60% de toda a mata. Com cerca 
de 7 milhões de quilômetros quadrados, a Floresta é tão grande, 
que dentro dela caberiam todos os países da Europa Ocidental, 
e ainda sobraria lugar. Mas a importância que tem para o mundo 
todo não se deve ao tamanho, e sim por influenciar diretamente 
na viabilidade da vida animal e vegetal do Planeta. Concentra a 
maior biodiversidade do mundo, possui a maior reserva de água 
doce do mundo, além de promover o equilíbrio climático.

 Manter o equilíbrio da temperatura da terra num padrão 
que garante a sustentabilidade da vida planetária é a mais im-
portante das inúmeras funções da Floresta. É exatamente isso 
que faz com que o mundo todo tenha interesse na sua proteção. 
É uma questão de vida ou morte. Ou o ser humano preserva a 
Amazônia, ou seremos extintos com as outras formas de vida em 
razão do desequilíbrio climático.

 O Presidente Bolsonaro costuma acusar governos euro-
peus de estarem querendo roubar as riquezas minerais da Amazô-
nia. Diz estarem com “segundas intenções” ao oferecerem ajuda 
financeira para a proteção da Floresta. Pura lorota. Vários países, 
incluindo nossos supostos “irmãos em Cristo” americanos, já 
roubam nossos minérios há séculos. E o fazem amparados pelas 
leis feitas por deputados e senadores que se dizem nacionalistas. 

 Há pouco tempo ainda se ouvia muito que europeus, chi-
neses e americanos tinham interesse na Amazônia por causa da 
água. Que a motivação de uma eventual terceira guerra mundial 
seria a escassez de água no Planeta. Hoje, com a possibilidade de 
dessalinizar a água do mar, esse discurso também virou lorota.

 Os estrangeiros estariam então a fim de apossar-se das 
terras da Amazônia? Também esse discurso não cola. Porque 
eles e suas empresas multinacionais podem comprar a quantia 
de terra que quiserem, a preço de banana. Claro que a legislação 
brasileira não permite que estrangeiros comprem todas as nossas 
terras. Mas aí entram em cena os chamados “laranjas” para reali-
zar o negócio por eles.

 Não nos enganemos. Os estrangeiros falam sério quando 
ameaçam interferir para proteger a Amazônia. É que o perigo de 
um colapso climático está mais perto do que se imagina. A tem-
peratura da Terra está em progressivo descontrole, ora esquen-
tando, ora esfriando demais. E a ciência se mostra unânime na 
conclusão de que a única solução para o problema é a preserva-
ção rigorosa das grandes florestas, principalmente a amazônica.

 A Floresta Amazônica não é responsável pela produção 
da maior parte do oxigênio, como se diz por aí. Mas ela tem uma 
função tão importante quanto os oceanos, que produzem quase 
a totalidade do oxigênio para nossa respiração. Ocorre que as 
árvores da floresta capturam os gases da atmosfera, e os retêm 
dentro dos tecidos do seu tronco, ramos e raízes. Uma madeira é 
um verdadeiro depósito de vários tipos de gases, principalmente 
o Co2. Os chamados gases de efeito estufa.

 Quando uma árvore é cortada ou queimada, além de pa-
rar de recolher do ar os gases tóxicos, ainda liberam todos os 
gases que estavam dentro dela. Só que esses gases não se disper-
sam no espaço. Eles sobem um pouco acima de nossas cabeças 
e ali se juntam com gases derivados da queima de combustíveis 
e de outras atividades humanas, formando uma espécie de teto 
que impede a passagem do calor do sol absorvido pela superfície 
terrestre, fazendo do ambiente habitável uma verdadeira estufa. 
Por isso o nome gases de efeito estufa.

 Essa camada de gases é necessária para manter a terra 
aquecida e garantir a vida planetária. Não fosse isso, nosso Pla-
neta seria gelado como Urano ou Netuno, e todos morreríamos 
com as plantas e os animais. Mas essa camada de gases não pode 
ser tão espessa, senão a terra esquenta demais, causando um des-
controle em toda a cadeia da vida (continua na próxima edição).

A importância da Amazônia
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Portelense morre após 
acidente na RSC-472

Eram por volta das 13 horas de quar-
ta-feira, 22, quando o idoso Airton Rei-
chenbach, 79 anos, popularmente conhe-
cido como Catimbau, se envolveu em um 
grave acidente na altura da comunidade 
de KM 12 em Tenente Portela.

Airton aguardava na lateral da pista no 
sentido Tenente Portela/Três Passos, com 
seu Fiat Uno, para fazer uma conversão e 
entrar em uma estrada vicinal, sendo que 
para isso, precisava atravessa as duas pis-
tas de rolamento da rodovia. Uma curva 
há alguns metros de distância pode ter 
sido uma das principais causadoras do 
acidente. Airton aguardou a passagem de 
um caminhão de transporte de suínos e 
iniciou a manobra de conversão, quando 
foi atingido fortemente por um segundo 
caminhão que vinha logo atrás e que te-
ria, segundo depoimento do motorista do 
caminhão, não sido percebido por Airton.

Com o impacto o Uno foi arremessado 
para fora da rodovia, contra uma área de 
mata, onde caiu capotado e praticamente 
destruído. Uma viatura da Brigada Mi-
litar foi acionada para o atendimento. O 

caminhão do Corpo de Bombeiros de Três Passos, que estava em outro atendimento na mesma rodo-
via fez o resgate e tirou Airton das ferragens e o conduziu no próprio caminhão até o Hospital Santo 
Antônio. Seu estado era grave.

A noite, por volta das 19h30min, a família confirmou a triste notícia de que Catimbau, como era 
carinhosamente chamado, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Muitas pessoas foram as redes 
sociais para lamentar a morte o idoso. Seu corpo foi sepultado nesta quinta-feira, 23, no cemitério de 
Daltro Filho, interior de Tenente Portela.


