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O levantamento deixou
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comunidade regional, no 
entanto, a CORSAN
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região é boa e 
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imposto a empresa
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de qualidade.
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QUANDO A MALDADE 
PERDE O 
CONSTRANGIMENTO
A notícia me pareceu demasiado bisonha. Embora divulgada 

num site sério como a Gazeta do Povo, fui atrás da mesma em 
jornais espanhóis. Quem sabe o autor da matéria entendeu algo 
errado? Mas não, ele descrevera com a habitual precisão os acon-
tecimentos que forneciam irrecusável testemunho do caráter do-
entiamente malévolo da ideologia de gênero.

Na edição em idioma catalão do dia 11 de abril, o jornal El 
Nacional noticiou que:

“... Os membros do comitê de gênero da Escola Pública Tàber 
de Barcelona e os membros da Associação Espai i Lleure (Espaço 
e Lazer), decidiram dar uma olhada na biblioteca infantil da es-
cola para analisar o grau de machismo das histórias que os mais 
jovens leem. Isso levou à retirada de 30% dos livros por promo-
verem valores sexistas e discriminatórios, num total de 200 títu-
los. De acordo com o The Confidential, eles não teriam concluído 
com a retirada, que chegaria a 60% dos livros, para não deixar as 
prateleiras vazias. Apenas 10% das histórias foram escritas desde 
uma perspectiva de gênero.”

Comitê de gênero é dose, mas vamos em frente. Um dos auto-
res da iniciativa, responsável pelo tal comitê na escola, falando à 
Betevé (uma TV de Barcelona), afirmou: “Estamos muito longe 
de bibliotecas iguais, onde personagens masculinos e femininos 
aparecem meio a meio, onde fazem o mesmo tipo de atividade.” 
A diretora do Espai i LLeure, Anna Tutzó, também na Betevé, ob-
servou que “histórias como o Chapeuzinho Vermelho, ou a Bela 
Adormecida, promovem valores de gênero que são prejudiciais às 
crianças que ainda não formaram a capacidade crítica.

Haverá quem não veja nisso um trabalho ideológico, coisa de 
degenerados, de engenharia social? Haverá quem não perceba a 
utilização do sistema de ensino para introduzir ideologia nefasta 
nas escolas, criando comitês, concedendo-lhes autoridade para 
promover essa Bücherverbrennung (queima de livros pelos na-
zistas em 1933)?

Felizmente, a sociedade brasileira foi alertada em tempo, mo-
bilizou-se, e desfez a arapuca que estava preparada na proposta do 
Plano Nacional de Educação, a partir do qual se estenderia aos 26 
Estados, ao Distrito Federal e aos 5570 municípios do país.

Contra tais militâncias não existem, porém, vitórias definiti-
vas. Elas consideram cada derrota, legislativa ou eleitoral, como 
etapa de uma luta ao cabo da qual alcançarão seus objetivos. Por 
isso, jamais desistem ou esmorecem em suas iniciativas.

É exatamente por isso que defendem com unhas e dentes seus 
dois baluartes: a autonomia escolar e a liberdade de cátedra, que 
funcionam como porta e ferrolho para fazerem o que bem enten-
dem com as crianças e jovens que a sociedade lhes confia. Foi as-
sim que, na evoluída Barcelona, Savonarolas de araque retiraram 
das prateleiras das bibliotecas, mais de 200 obras, entre elas os 
clássicos Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida e Cinde-
rela. Afinal, são livros sedutores, perigosos à formação infantil e 
não se enquadram nos estereótipos supostamente não estereotipa-
dos da ideologia de gênero. A maldade perde o constrangimento.

Embora seja um atributo essencial para um veículo, a segurança ainda parece exercer pouca influ-
ência sobre a decisão de compra por parte do usuário final. Enquanto o custo, o design e o conforto 
estão entre os fatores mais avaliados pelo brasileiro, a segurança fica em segundo plano. Em partes, 
isto se observa porque o consumidor ainda é pouco informado sobre o nível de proteção dos carros na 
hora da compra.

 Quando avalia a segurança de um veículo, o usuário se preocupa mais com dispositivos eletrônicos, 
como airbags e freios ABS, porém o carro – mesmo equipado com todos os acessórios – pode não ofe-
recer a proteção necessária aos ocupantes, caso tenha uma carroceria frágil. Não é à toa que a estrutura 
veicular também é chamada ‘célula de sobrevivência’.

Apesar de pouco avaliada pelo consumidor, a carroceria é fundamental para a proteção dos pas-
sageiros. A estrutura de um veículo precisa ser desenvolvida para absorver ao máximo o impacto de 
uma colisão, por meio de deformações que são programadas, ou melhor, projetadas, com o objetivo 
de manter íntegro o interior do veículo. Dependendo de como é projetada, a carroceria pode salvar ou 
tirar vidas.

Existem estruturas que pouco deformam em colisões e consequentemente não absorvem o impacto, 
transferindo a energia para os ocupantes, que podem ser projetados para frente. Há também carrocerias 
que deformam demais e avançam para dentro da cabine, e o impacto pode atingir o ocupante. Uma 
intrusão extra na cabine pode representar a diferença entre a vida ou a morte.

  Modelos equipados com diversos dispositivos podem ter desempenho ruim em testes de colisão, 
como os realizados pelo Latin NCAP (Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e 
o Caribe), que oferece ao consumidor avaliações sobre a segurança de diferentes modelos disponíveis 
no mercado, pontuados com zero a cinco estrelas na proteção de adultos e crianças.

A exemplo do que se observa no Exterior, o Brasil deveria informar ao consumidor o nível de prote-
ção de cada veículo comercializado. Penso que isso colaboraria para a redução de mortes no trânsito no 
Brasil, quinto país com maior número de acidentes com vítimas fatais, segundo a OMS (Organização 
Mundial da Saúde).

  Em contribuição para as discussões sobre segurança viária, propostas pelo Movimento Maio Ama-
relo, uma iniciativa internacional para conscientização sobre redução de acidentes de trânsito no mun-
do, o 5º Simpósio SAE BRASIL CarBody reunirá especialistas da indústria dias 2 e 3 de maio, em São 
Paulo, com o objetivo de apresentar tendências tecnológicas para carrocerias mais seguras.

*Ed Taiss é consultor de Tecnologia da CBMM e chairperson do 5º Simpósio SAE BRASIL CarBody                   

Ed Taiss

Carroceria pode salvar ou tirar vidas

Lula poderá deixar a prisão esse ano

O julgamento ocorrido na última terça-feira no Superior Tribunal de 
Justiça corrigiu a pena do ex-presidente Lula e abriu assim espaço para que 
ele possa migrar para o sistema semiaberto a partir de setembro deste ano.

Esse é fato mais noticiado pela mídia especializada no assunto, no en-
tanto, há um em segundo plano que também merece a atenção de nossos 
assinantes. O julgamento sacramentou a culpa do ex-presidente no caso do 
triplex do Guarujá.

Após o julgamento desses recursos, Lula passa a ser um condenado em terceira instância, ou seja, teorica-
mente sem margem para fugir da pecha de culpado, que agora lhe marca a fronte.

Outro detalhe que chama a atenção é o que a decisão referendou a decisão do ex-juiz Sérgio Moro. A prova 
da imparcialidade do ex-magistrado.

Na decisão de 2017, o então juiz responsável pela Lava Jato em Curitiba, havia condenado o ex-presidente 
a 9 anos de 6 meses de prisão, sendo posterior analisada pela 4ª Região e aumentada para 12 anos e 1 mês e 
agora diminuída para 8 anos, 10 meses e 20 dias, ou seja, cai também por terra a versão de que Sérgio Moro 
havia se utilizado da condição de magistrado para perseguir a liderança petista, já que o seu cálculo de pena 
é muito próximo, daquele feito pelos ministros do STJ.

Os Lulistas haviam elegido Moro como o grande inimigo. Chegaram ao ponto de dizer que tudo era um 
plano orquestrado pelo magistrado e Bolsonaro para tirar Lula da disputa presidencial, agora, quando mais 
um tribunal confirmou a culpabilidade do ex-presidente, não restam argumentos que justifiquem as teorias de 
perseguição e de vitimismo. Lula é culpado. O processo prova a culpa do ex-presidente e ele foi condenado 
por Moro de forma adequada e justa. O julgamento dos recursos referenda isso.

Lula ainda responde outros seis processos, sendo que já está condenado em primeira instância em um 
deles.
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 Passear ou aliviar

Muitas pessoas 
aproveitam os ho-
rários livres para 
darem uma volta 
com os seus pets 
pela cidade. Este 

costume, por aqui, é mais marcante nos fins 
de semana. O problema é que ao invés de 
levar o bichinho passear eles levam para 
se aliviarem. Fazer xixi nas árvores e cocô 
no meio da calçada. Parece que isto não in-
comoda ninguém, menos ainda os donos e 
donas que pacientemente aguardam os ani-
maizinhos prepararem armadilhas fedoren-
tas para os pedestres incautos.

OBRIGADO!!!
Mais uma vez o Legislativo de Derrubadas, 
através de proposição do vereador Osmar 
Von Muller , parabeniza e destaca a impor-
tância dos Programas Tribuna Popular e Pra 
Começo de Conversa da Rádio Província. 
Além de elogiar o conteúdo e a seriedade 
dos mesmos, o proponente sugere um au-
mento de espaço para a abordagem de mais 
assuntos. A nós resta agradecermos a con-
fiança em nosso trabalho.

Troféus... mais troféus
O Sistema Província tem uma estante abar-

rotada de troféus e paredes com dezenas de 
diplomas recebidos ao longo de três déca-
das. Nesta semana fomos agraciados mais 
uma vez com destaques de enquetes da Lí-
der Pesquisas que apontam a liderança ab-
soluta da 100,7 FM e a preferência maciça 
pelo Jornal Província. Um fruto de nosso 
trabalho e competência de nossa equipe. 
Obrigado comunidade, continuaremos fa-
lando a mesma linguagem.

Boa intenção, péssimo método!!!

A revitalização do calçamento de pedras irregulares no Distrito de São Pedro é o cumpri-
mento de uma promessa e mais do que uma necessidade para a população daquela distrito. 

No entanto, a execução da obra, ou, foi mal planejada, ou está sendo realizada açodada-
mente. No feriado da Páscoa o local se transformou num inferno para os usuários da via. 
As chuvas provocaram atoleiros e o que faltou foi a previsão de uma alternativa de pas-

sagem. Ou a manutenção provisória de uma das pistas ou construção, também transitória, 
de uma passagem para fosse que evitado que ocorreu. Novamente várias pessoas pediram 
socorro nos veículos de comunicação da cidade. Essa semana, segundo um morador, foi 

cascalhado o desvio para que os moradores não voltem a ficar “ilhados”.

***Dizem que o Capivara recebeu uma li-
gação intrigante e preocupante. Era o agen-

te funerário perguntando 
as medidas...kkk
***Um hotel local tem 
um hóspede tão abando-
nado que o proprietário, 
dias atrás, fez uma pro-

posta prô homem: - Que tal tu contratar uns 
6 caras antecipadamente para levarem teu 
caixão???
***Abandonado como tu anda, tu corres 
o risco de ficar no corredor do hospital ou 
mesmo aqui do hotel...rsrs
***Dizem por aí que não são só os mosqui-
tos que atacam nos bairros. No Fries mo-
radores já recolheram pequenas cascáveis 
perambulando pelos terrenos abandonados 
e pelo capim das ruas.

***Aqui começaram as articulações com 
vista a próxima eleição dentro da velha po-
lítica, com promessas de secretarias e car-
gos..kkk
***Dizem que pelo andar da carroça surge 
um novo partido e um desativado volta à 
ativa. Os velhos partidos estão namorando 
possíveis alianças.
***Há comentários que o tráfico de drogas 
local poderia estar sendo alimentado com 
dinheiro falso.
***A operação “Madame”, dizem, mere-
ceu uma reportagem digna de aparecer no 
“Repórter Aprendiz”.
***A justificativa foi, pelo menos deu audi-
ência!!!! e como...kkk
***Primeiro a denúncia de agrotóxicos na 
água da região. Agora a baixa higiene de 
alguns supermercados!!!!! putz....

Se fosse trabalho!!!
Um Presidente de uma determinada empre-
sa, casado há 25 anos, está na maior dúvida 
se fazer sexo com a mulher, depois de tanto 
tempo de casamento, é trabalho ou prazer. 
Na dúvida, ligou pro Diretor Geral e per-
guntou-lhe o que ele achava.
O Diretor ligou pro Vice-diretor e fez a 
mesma per-gunta. O Vice-diretor ligou 
pro Gerente Geral e fez a mesma pergunta.
E assim seguiu-se a corrente de ligações até 
que a pergunta chegou ao Setor Jurídico e o 
Advogado Chefe perguntou como de pra-
xe, pro Estagiário que estava todo afobado 
fazendo mil coisas ao mesmo tempo.
– Rapaz, você tem um minuto para respon-
der se quando o Presidente da empresa faz 
sexo com a mulher dele é trabalho ou pra-
zer???
– É prazer, Doutor!!! – Respondeu o Esta-
giário prontamente e com segurança.
– Bom? Como é que você pode responder 
isso com tanta segurança e certeza?
– É que… Se fosse trabalho, já tinham me 
mandado fazer!!!

Não queria casar!!!

O Ti Zé Chaparro, aproveitando a viagem 
a Mértola, foi ao médico fazer um ’xécápi’.
Pergunta o médico.
– Sr. José, o senhor está em muito boa for-
ma para 40 anos.
– E eu disse que tinha 40 anos?
– Quantos anos o senhor tem?
– Fiz 57 em agora em Março.
– Não me diga! E quantos anos tinha o seu 
pai quando morreu?
– E eu disse que meu pai morreu?
– Oh, desculpe! Quantos anos tem o seu 
pai?
– O velho tem 81.

– 81? Que bom! E quan-
tos anos tinha o seu avô 
quando morreu?
– E eu disse que ele mor-
reu?
– Sinto muito. E quantos 
anos ele tem?

– 103, e ainda anda de bicicleta.
– Fico feliz em saber. E o seu bisavô? Mor-
reu de quê?
– E eu disse que ele tinha morrido? Ele está 
com 124 e vai casar na semana que vem.
– Agora já é demais! – Diz o médico revol-
tado.
– Por que é que um homem de 124 anos 

ainda querer casar?
– E eu disse que ele QUERIA se casar? Não 
queria nada, mas engravidou a moça!..
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O deputado Elton Weber 
(PSB), coordenador da audiên-
cia pública para discutir a am-
pliação da produção de etanol 
no Rio Grande do Sul, reali-
zada na manhã de quinta-feira 
(17), propôs, ao final da ativi-
dade, a formação de um grupo 
de trabalho (GT) na Comissão 
de Agricultura, Pecuária e Coo-
perativismo da Assembleia Le-
gislativa para que, num prazo 
de seis meses, seja viabilizada a 
criação de um programa que es-

Grupo de trabalho apresenta proposta 
para produção de etanol no estado

tabeleça uma política de estado 
para a produção do etanol.

Durante o encontro foi apre-
sentado um projeto em fase pre-
liminar – o Proetanol/RS - que 
indica viabilidade técnica, eco-
nômica, social e ambiental para 
expandir a produção, especial-
mente com o etanol amiláceo, 
feito a partir de grãos e tubér-
culos, como a batata, triticale, 
sorgo e arroz gigante.

O projeto, exposto pelo en-
genheiro agrônomo da Emater, 
Valdir Zonin, foi validado, por 

depoimentos do diretor admi-
nistrativo da Emater/RS, Van-
derlan Vasconcelos; do Prefei-
to de Campo Novo, Antônio 
Sartori; do representante da 
Embrapa, Jorge Lemainski; do 
representante da secretaria da 
Agricultura, Paulo Lippi; do 
representante da Fecoagro, Tar-
cisio Mineto; representantes da 
Farsul, Fetag. Também foram 
explanados, na mesma reunião, 
cases municipais de interesse 
em investimentos para o desen-
volvimento do etanol.

Grupo deseja ampliar a produão no estado. Campo Novo está lista para receber uma usina de Etanol
D

ivulgação

Governo começa discutir 
novo pacto federativo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com sena-
dores, na tarde de quarta-feira (17), para tratar de um novo pacto 
federativo — ou seja, uma nova distribuição dos recursos arreca-
dados entre os Estados, os Municípios e a União. Agora, caberá ao 
Senado Federal liderar o processo de reformulação do pacto.

Após a reunião, na residência oficial da Presidência do Sena-
do, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, anunciou que, a partir 
da próxima semana, serão criados grupos temáticos para estudar 
mudanças na legislação e estabelecer uma nova fórmula para dis-
tribuir os recursos públicos para os Entes.

Um novo pacto federativo, no entanto, dependerá da aprovação 
da reforma da Previdência e do projeto que trata da cessão onerosa 
do petróleo da camada Pré-sal, segundo o ministro da Economia. 
“O dinheiro tem que ir onde o povo está. As pessoas vivem nos 
Municípios, mas quem calibra quanto fica para Estados e Municí-
pios é a classe política, é o Senado, é a Câmara”, ponderou Guedes.

O novo pacto é uma das principais demandas dos municípios na atualidade
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MP prende pessoas e apreende 
alimentos em mercados da região

Força Tarefa do Programa 
Segurança Alimentar, do Minis-
tério Público do Rio Grande do 
Sul (MP-RS), fiscalizou quatro 
estabelecimentos comerciais de 
Campo Novo, nesta terça-feira 
(23). A ação resultou no descar-
te de três toneladas de produtos 
sem condições de consumo.

Segundo o MP-RS, foram 
fiscalizados e autuados o Super 
Cotricampo, o Mercado Rede-
Fort, o Mercado Bom Também 
e o Mercado Avenida. Entre os 
principais problemas encon-
trados nestes comércios estão: 
carnes sem identificação de ori-
gem, produtos fora do prazo de 
validade, com embalagens da-
nificadas, fora da temperatura 
ideal, produtos sem certificado 
de origem, estragados, arma-
zenados de forma incorreta e 
com presença de insetos, além 
de falta de higiene e de infraes-
trutura.

O proprietário do Merca-
do Avenida foi preso durante a 
operação por crime contra as 

relações de consumo. Confor-
me o MP-RS, o empresário re-
marcava a data de validade dos 
produtos, usando sobreposição 
de etiquetas para apagar a data 
original de validade.

Já nesta quarta-feira, 24, a 
operação ocorreu no município 
de Redentora onde foram fisca-
lizados dois supermercados lo-
calizados na cidade.

O Supermercado Roque foi 

autuado por apresentar irregu-
laridades em armazenamento 
em temperatura adequada na 
padaria e por produtos com va-
lidade vencida.

Já no Super Cotricampo 
foram encontrados irregulari-
dades em todas as áreas, o que 
motivou a interdição do merca-
do e prisão da gerente da uni-
dade local. As irregularidades 
foram as mais variadas.

Fiscalização ainda resultou na prisão de uma pessoa

A equipe da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF 1) mi-
nistrou uma palestra para os es-
tudantes da Escola Estadual de 
Ensino Médio Feliciano Jorge 
Alberto na manhã de hoje, dia 
23 de abril.

Os temas tratados foram 
boas formas de relacionamen-
to, convívio saudável, doenças 
da adolescência, cuidados com 
o corpo e doenças transmissí-
veis.

Redentora: Equipe da ESF 
ministra palestra para estudantes

A palestra ocorreu no auditório da Escola Feliciano Jorge Alberto

Conselheiros Municipais de Assistência 
Social foram empossados em Três Passos

O Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) de 
Três Passos, realizou a posse 
dos seus novos conselheiros 
nesta terça-feira, dia 23 de abril, 
nas dependências do CRAS.

O ato contou com a presen-
ça do prefeito Municipal, José 
Carlos Amaral, e da secretária 
Municipal de Assistência So-
cial, primeira dama Fabiane 
Amaral.

O prefeito destacou a impor-
tância dos conselhos e agrade-
ceu a todos que se envolveram, 
pois é um serviço de extrema 
relevância pública. “Os Conse-

lhos são importantes porque re-
presentam uma opinião equili-
brada da sociedade”, ressaltou. 
Já a secretária, fez um agrade-
cimento especial em nome da 
Assistência Social àqueles que 
se dedicaram a este trabalho vo-
luntário em nome da sociedade 
como um todo.

Ainda, participaram do 
evento o secretário Municipal 
de Finanças Lucas Neckel, a 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Clarice 
Maria Steffen e conselheiros da 
gestão anterior que receberam 
homenagem de agradecimento 

e certificado de participação e, 
também, os novos conselheiros 
empossados. A nova composi-
ção do conselho já teve de ime-
diato a incumbência de esco-
lher a mesa diretora do CMAS, 
sendo aclamada como nova 
presidente a assistente social 
Juliana K. de Quadros e vice-
-presidente a também assistente 
social Keity Marone Sippert.

A Assembleia de Eleição 
para membros representantes 
da Sociedade Civil no Conse-
lho Municipal de Assistência 
Social ocorreu no dia 12 de 
abril. 

Foi no domingo de manhã que tudo começou. No dia anterior 
ele havia trabalhado até por volta das 16 horas e depois do traba-
lho foi com alguns amigos até um daqueles botecos insalubres 
onde se reúnem os trabalhadores braçais.

Sabia que devia ir para casa, que a companheira - era assim, 
que ela se descrevia pela falta de casamento formal - o estava es-
perando, no entanto, depois de uma semana de concreto pesado, 
tudo que queria era esfriar a cabeça e tomar uma ou duas geladas.

Confessa que perdeu a hora. Eram dez da noite quando levan-
tou da mesa do bar e foi caminhando para casa. Estava meio tonto, 
mas não podia ser descrito como um bêbado, pois, lembra deta-
lhadamente de cada momento do trajeto até em casa.

No conforto de seu lar encontrou ela, com um daqueles shorts 
jeans, que deixava as pernas roliças e bronzeadas amostra. Ela 
tinha pernas perfeitas. Não eram finas e nem grossas demais, eram 
no ponto. Era uma morena cor de chocolate de Gramado. Uma 
morena levemente bronzeada, ele diria.

Em cima ela usava apenas um top de crochê, amarelo, que 
cobria apenas os peitos, deixando as coisas levemente amostra. 
Eram somente aquelas duas peças visíveis. Estava descalça. Sem-
pre andava descalça dentro de casa, num estilo de menina/mulher, 
que continuamente lhe cativava.

Estava preparado para aguentar mais um daqueles sermões in-
termináveis, mas não. Naquele sábado a noite ela não fez nada 
do que ele esperava. Quando ele entrou na sala, ela riu para ele, 
caminhou na ponta de seus lindos pés, tamanho 36, e lhe deu um 
beijo molhado e quente.

Ele tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu. Com uma 
fúria, que ele não reconhecia, ela arrancou a camisa suja de ci-
mento que ele vestia. Depois passou as unhas em seu peito desnu-
do e o empurrou em direção ao sofá da sala.

Nem que quisesse ele saberia descrever o que aconteceu. Foi 
como uma terapia. O corpo cansado de quem trabalhou no pesado 
o dia inteiro, estraçalhado depois de seis horas no bar, simples-
mente sentiu o maior êxtase de prazer da sua vida.

Depois que terminou ela simplesmente levantou e foi para o 
quarto. Ele ficou na sala por mais um tempo com aquela cara de 
quem está com uma vontade eufórica de comemorar e gritar para 
todos ouvirem, mas permanece contido, apenas com um leve sor-
riso escorrendo sorrateiramente pelo canto dos lábios.

Tomou banho, depois jantou e foi para o quarto, onde a encon-
trou já dormindo. Por um tempo impreciso ele prosseguiu postado 
aos pés da cama olhando para o corpo quase desnudo que dormia 
mansamente. “Ela me ama”, ele pensou.

Depois deitou com um sorriso gratuito e dormiu. Naquela noi-
te ele não sonhou, pois, nem no mais profundo de seus sonhos, 
poderia superar a realidade que lhe aconteceu naquela sala.

Na manhã de domingo, do dia fatídico, ele acordou quando o 
sol bateu na janela e lhe despertou. Olhou para o lado procurando 
pela sua amada esposa de pernas perfeitas, mas ela não se encon-
trava. Se movimentou na cama e pegou o celular onde observou a 
hora. Já passavam das 10 da manhã.

Levantou, entrou em uma bermuda e caminhou em direção ao 
banheiro. Ligou o chuveiro e deixou a água fria correr pelo seu 
corpo. Ele ainda sorria satisfeito pela noite anterior.

Lentamente se secou com a toalha que estava no devido lugar, 
próximo do box banheiro, e então se movimentou para escovar 
os dentes. Colocou o creme dental na escova e ligou a torneira 
e então quando levantou a cabeça, viu ali colado no espelho do 
banheiro aquele bilhete tosco, escrito de caneta azul.

“Para mim não dá mais. Sinto muito” - Era tudo que estava es-
crito. Ele arrancou o bilhete e leu uma segunda vez. Depois gritou 
pelo nome dela e correu em direção a cozinha na esperança de que 
tudo aquilo não passasse de uma brincadeira. Ela não estava lá. 
Ele correu novamente para o quarto e foi direto ao guarda-roupas 
onde ao abrir as portas, não encontrou as roupas dela. Ele olhou 
para a cama onde ela dormia na noite passada e sussurrou para si 
mesmo como uma sentença: “Ela se foi. Ela se foi...”

Domingo de despedida
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Estudantes indígenas vão 
participar de Congresso 

Internacional
O prefeito de Redentora Nilson Paulo 

Costa e a primeira dama Eliane Amaral 
Costa receberam, na manhã do dia 23 de 
abril, as estudantes Laísa Sales, Marlei 
Angélica Bento e Elaine Sales, da Terra 
Indígena do Guarita.

Elas são estudantes da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), do 
curso de Licenciatura Indígena Inter-
cultural do Sul da Mata Atlântica campi 
Florianópolis, e tiveram seus resumos de 
trabalhos acadêmicos selecionados para 
o Congresso Internacional de Povos In-
dígenas, que acontecerá em julho deste 
ano, em Brasília. 

O prefeito parabenizou as discentes.

Redentora: Administração 
Municipal faz obra de 

cobertura para veículos
A Administração Municipal de Re-

dentora concluiu recentemente a obra 
de uma cobertura metálica para a frota 
de veículos da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.

O custo total da obra é de R$ 
53.030,01, e foi realizada com recursos 
próprio do Município. A área é de 288 
metros quadrados.

O local tem por finalidade proteger 
os veículos da frota municipal que ficam 
no tempo. 

A área está localizada junto ao parque 
de máquinas da prefeitura municipal. Os 
veículos da saúde já ficavam uma área 
coberta no mesmo endereço.

Programa juntos para 
competir completa dois 
anos em Vista Gaúcha

O Programa Junto Para Competir, 
iniciou no Município de Vista Gaúcha 
em abril de 2017 e 

completou dois anos neste mês. 
A iniciativa tem como finalidade 

ofertar assistência técnica para as famí-
lias de agricultores na atividade do leite. 
O projeto é uma parceria entre SEBRAE, 
SENAR, FARSUL e o município através 
da Secretaria da Agropecuária e Meio 
Ambiente. 

Atualmente são atendidas 32 famí-
lias, onde a cada dois meses acontecem 
visitas técnicas e reuniões nas proprieda-
des dos beneficiados. 

O grupo se reúne para tratar de as-
suntos técnicos relacionados a produção 
de pasto, dieta alimentar, doenças, solo, 
sombreamento, água, bem-estar animal 
e demais assuntos. 

No decorrer destes dois anos também 

foi realizado o curso de Olho na Proprie-
dade, Qualidade do Leite, Regulagem de 
Ordenhadeira e Gestão. No próximo dia 
29 de abril começa o curso de Criação 
de Terneiras  que terá término no  dia 
01/05/2019, totalizando três dias de ati-
vidade. 

No último dia 15 deste mês,  foi re-
alizado uma reunião com o grupo na 
propriedade da família do Joceli Grolli, 
onde foi visualizado silo secador com 
tecnologia da EMATER, pastagens, 
entre elas a kurumy, com mais de um 
hectare implantado,água nos piquetes, 
eucalipto plantado a seis meses para 
sombreamento e a pauta do dia foi so-
bre gestão das propriedades e forrageiras 
de O prefeito municipal Celso José Dal 
Cero, esteve presente no encontro onde 
discorreu aos presentes sobre a impor-
tância do projeto para o município.

D
ivulgação

Escola de Derrubadas realiza 
expedição investigativa na APAE 

de Tenente Portela

 No dia 03 de abril, os alunos da Es-
cola Municipal de Ensino Fundamental 
Tenente Siqueira Campos, juntamente 
com as professoras Claudia Padilha, Da-
nieli Cristiane Nodari Panasollo e fun-
cionária Adriane Habitzreiter realizaram 
a expedição investigativa dos projetos 
desenvolvidos no Programa “A União 
Faz a Vida”.

          O grupo se deslocou até a 

cidade de Tenente Portela, realizando a 
visita na Escola de Educação Especial 
APAE com o objetivo de conhecer a di-
versidade de pessoas que ali estudam, 
compreendendo um pouco do dia a dia 
dos mesmos, respeitando e aprendendo 
com as diferenças.

          As educadoras enfatizam que 
foi de grande importância esse passeio, 
pois, os alunos interagiram e vivencia-
ram momentos e novas experiências.

Badin fará show em Vista Gaúcha
O humorista será atração no Encon-

tro Municipal da Mulher no dia 11 de 
Maio no Atlético Clube Gaúcho, com 
início previsto para as 13 horas.

O evento estará dentro da programa-
ção de 31 anos do município que será 
comemorado no dia 09 do próximo mês.

A programação de aniversário do 
município ainda contará com intensa 
programação, dentre as quais destacam-
-se a Cavalgada Pé no Estribo, que abre 
as comemorações, com início neste sá-
bado, as 10h30min.

Programa está ativo a dois anos e preste assistência técnicas para produtores de leite

O objetivo da visita foi apresentar aos alunos a diversidade que é praticado na APAE
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Equipamentos instalados 
nas margens do Rio Uruguai e 
gerenciados pela Defesa Civil 
do Rio Grande do Sul, com in-
formações coletadas a cada 60 
minutos, possibilitarão ante-
cipar quanto 
o nível das 
águas irá su-
bir durante os 
dias. O sis-
tema de mo-
nitoramento 
pode ser con-
sultado pela 
população no 
site do Servi-
ço Geológico 
do Brasil.

Os equi-
pamentos co-
letam dados 
de aproximadamente 200 mil 
quilômetros quadrados (Km²), 
iniciando em Santa Catarina e 
seguindo até Quaraí, na Fron-
teira Oeste do Rio Grande do 
Sul. O sistema também anga-
ria informações da divisa entre 
Barra do Guarita e Itapiranga, e 
do Salto do Yucumã.

Na semana passada, os téc-
nicos realizaram os últimos 

ajustes para viabilizar o moni-
toramento em toda a extensão 
do Rio Uruguai. – É um sensor 
tipo radar e um sensor de chu-
va. Esses dados são coletados 
automaticamente a cada hora, 

compilados e transmitidos via 
satélite. A gente recebe as in-
formações no nosso escritório 
em Porto Alegre, processa e 
disponibiliza em tempo real na 
plataforma da CPRM – explica 
o engenheiro hidrólogo, Franco 
Buffon.

Os alertas contra as enchen-
tes são repassados pela Defesa 
Civil pela internet e as informa-

Sistema permitirá antever 
enchentes no Rio Uruguai

ções podem ser acessadas no 
celular, em qualquer lugar do 
estado. O objetivo é minimizar 
as perdas com as cheias, que só 
neste ano, segundo o órgão es-
tadual, já causaram prejuízos de 

R$ 100 milhões no 
Rio Grande do Sul.

O sub-chefe da 
Defesa Civil do Rio 
Grande do Sul, te-
nente coronel Rodri-
go Dutra, comemora 
a possibilidade de 
antever as cheias do 
Rio Uruguai. – Nos 
permite remover as 
famílias, movimen-
tar pessoas e prepa-
rar abrigos. Enfim, 
antecipação é a pala-
vra no que se refere 

aos sistemas de monitoramento 
hidrológico – salienta o tenente 
coronel.

– O que nós podemos fazer 
então é a mitigação, a redução 
do dano e a preparação no caso 
de atingimento dessa região 
para movimentação dessas fa-
mílias, dessas pessoas, enquan-
to durar o evento – acrescentou 
o sub-chefe da Defesa Civil.

Foto: Diones Becker

Saúde de Redentora faz mobilização 
para vacinar contra a gripe

A campanha de vacinação 
contra a gripe (Influenza) do 
Ministério da Saúde começou 
no dia 10 deste mês de abril.

O Dia D da vacinação será 
05 de maio. Para incentivar os 
moradores de Redentora a se 
vacinarem, a equipe da Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF 
1) está realizando uma cam-
panha de divulgação de fotos 
dos funcionários públicos mu-
nicipais apoiando a vacinação. 
A campanha começou com os 
funcionários da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, e em seguida 
passou aos demais.

O Ministério da Saúde ini-
ciou nesta segunda-feira (22) a 
segunda fase da campanha de 
vacinação contra a gripe. A pri-
meira fase teve como público-
-alvo crianças e gestantes, que 
ainda podem procurar as unida-
des de saúde para se vacinar.

A partir desta segunda po-
dem se vacinar:

- trabalhadores de saúde
- povos indígenas

- puérperas (mulheres até 45 
dias após o parto)

- idosos (a partir dos 60 
anos)

- professores
- pessoas portadoras de do-

enças crônicas e outras catego-
rias de risco clínico

- população privada de li-
berdade, incluindo adolescen-
tes e jovens de 12 a 21 anos sob 
medida socioeducativa e fun-
cionários do sistema prisional.

Este ano serão distribuídas 
63,7 milhões de doses da vaci-
na. Ao todo, 41,8 mil postos de 
vacinação estarão funcionando 
no país, com o envolvimento de 
196,5 mil profissionais e a utili-
zação de 21,5 mil veículos (ter-
restres, marítimos e fluviais).

As vacinas são disponibili-
zadas gratuitamente nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
dos municípios para o público-
-alvo.

Equipe da saúde lançou uma campanha direcionada para as redes sociais

Importância das Joelheiras no 
Treinamento de Força

As joelheiras são usadas por atletas em todo o mundo. Extre-
mamente populares nos boxes de crossfit, permitem auxiliar o 
praticante durante os agachamentos.

As joelheiras são um acessório para os joelhos, que os protege 
de futuras lesões e danos nos tendões. Este tipo de proteção é im-
portante quando se coloca os joelhos sobre pressão constante nos 
treinos diários. Fazem uma compressão no joelho aumentando o 
fluxo sanguíneo e reduzem a dor. Isso é importante não só duran-
te o treino, mas depois para ajudar a recuperação. A compressão 
é de vital importância, os joelhos ficam mais quentes e com esse 
fluxo de sangue ajuda a reduzir a dor e o inchaço durante e após o 
treino.  As joelheiras também ajudam na mecânica dos movimen-
tos, ajudam no suporte das articulações e ligamentos dos joelhos 
durante os movimentos.

A maioria dos movimentos que envolvem agachamentos so-
licitam as articulações dos joelhos, à medida que vai levantando 
carga mais pesada os joelhos ficam sobre maior pressão. O risco 
de desenvolver tendinite progressiva aumenta bastante. Quando 
se está a fazer algum treino que tenha movimentos tipo snatch e 
clean and jerk, entre outros as joelheiras podem fornecer suporte 
adicional contra as tensões colocadas por esse tipo de movimen-
tos. Prevenindo o risco de lesões e dores por sobrecarga de esfor-
ço nos joelhos. As vantagens de utilizar as joelheiras dependem 
muito da sua idade, passado atlético (em outros desportos), forma 
e técnica nos movimentos. Em resumo todos podem se beneficiar 
com a utilização de joelheiras, desde os novatos aos atletas de 
competição. Há que ter em conta que as joelheiras são apenas 
uma ajuda na prevenção de lesões, não vai resolver todos os seus 
problemas. E não pense que só por usar joelheiras não vai ter 
lesões.

Alguns estudos apontam que as joelheiras são muito mais efi-
cientes em reduzir a fadiga se utilizadas por longos períodos de 
tempo. Assim talvez seu benefício seja maior em atletas de alto 
nível, pois eles permanecem mais tempo treinando e consequen-
temente mais tempo usando equipamento compressivo.

Esse tipo de atleta também sofre com mais volume de treino e 
maior intensidade relativa nos treinos, devido aos seus níveis de 
força elevados.

Para quem pratica esporte apenas de maneira recreativa, as 
joelheiras parecem uma boa opção para se adaptar a um aumento 
do volume ou intensidade de treino em atletas com alguma matu-
ridade no treinamento de força e segurança nos movimentos. Elas 
nunca devem ser usadas para remediar dores articulares, tentar 
compensar problemas de movimento ou falta de desenvolvimen-
to ligamentar e muscular.
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Justiça determina multa de R$ 50 
mil e reforma do prédio dos 

Correios em Tenente Portela

Ministério Público do Tra-
balho (MPT) em Santo Ângelo 
obteve a condenação dos Cor-
reios em Ação Civil Pública 
(ACP) ajuizada 
por conta de ir-
r egu l a r i dades 
de Segurança e 
Medicina do Tra-
balho na agência 
central de Tenen-
te Portela. Entre 
as irregularida-
des alvo da ação 
estão infiltração e mofo em 
paredes, rachaduras em caixa 
d´água, portas e janelas enfer-
rujadas, piso irregular, fiação 
exposta, instalações elétricas 
inseguras e insuficientes à de-
manda, cadeiras quebradas e 
inadequadas, iluminação e es-
paço insuficientes para recebi-
mento e triagem de remessas, 
bem como falta 
de Plano de Pre-
venção e Comba-
te a Incêndios.

A sentença de-
termina a reforma 
da agência, com 
a apresentação, 
em 15 dias, de 
projeto de arqui-
tetura/engenharia que contem-
ple a correção das falhas, a ser 
executado em até 180 dias, e 
a mudança temporária das ati-
vidades para outro prédio, em 
até 45 dias, contados a partir 
da apresentação do projeto, sob 
pena de multa diária de R$ 1 
mil, havendo possibilidade de 

ordem futura de interdição em 
caso de descumprimento da or-
dem judicial. O cumprimento 
é imediato, visto que a deci-
são defere o pedido liminar do 

MPT de antecipação da tutela. 
A empresa também deve pagar 
indenização, a título de danos 
morais coletivos, de R$ 50 mil. 
Os valores serão revertidos a 
entidades com fins filantrópicos 
da região.

A decisão foi proferida pelo 
juiz do Trabalho Ivanildo Vian, 

Titular da Vara do Trabalho de 
Três Passos. A ACP foi original-
mente ajuizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Empre-
sas de Comunicações Postais e 
Similares de Santa Maria e Re-
gião (SINTECT-SMA), e teve a 
titularidade assumida pelo MPT 
em Santo Ângelo. O responsá-

vel pela ação é o procurador do 
MPT Roberto Portela Mildner, 
que participou ativamente da 
instrução do processo e destaca: 
“A Justiça do Trabalho gaúcha, 

mais uma vez, 
com sensibilida-
de ímpar, cum-
pre seu relevante 
papel social. E 
a profícua atua-
ção conjunta do 
MPT com o Sin-
dicato nesta ação 
civil pública de-

monstra que não há nada como 
um bom trabalho de equipe”.

Nossa reportagem foi até 
agência dos correios onde con-
versando com os servidores do 
local fomos informados que a 
maioria das irregularidades já 
foram corrigidas em reformas 
feitas no prédio.

 Eles também informaram 
que não recebe-
ram nenhuma 
orientação em 
ralação ao as-
sunto e por isso 
a agencia segue 
f u n c i o n a n d o 
normalmente.

 Em contato 
novamente com 

o Ministério Público, a asses-
soria de imprensa nos informou 
que se as adequações foram fei-
tas, elas não foram juntadas ao 
processo e que por isso a deci-
são que é do dia 23, segue va-
lendo até outra decisão da jus-
tiça que opera em substituição 
dessa primeira.

“A empresa também 
deve pagar indenização, 
a título de danos morais 
coletivos, de R$ 50 mil.”

“Servidores dizem que 
maioria dos problemas 
que motivaram ação já 
foram resolvidos.”

A ação foi impetrada por sindicato mas assumida pelo Ministério Público do Trabalho que pediu antecipação de 
tutela para que seja cumprida sentença seja cumprida imediatamente

G
iordano B

runo Fornari

Não é raro, andando pelas ruas de Tenente Portela, você encon-
trar um servidor, vestindo colete amarelo, devidamente identifica-
do, batendo de porta em porta, buscando, em um trabalho que a 
secretária municipal de saúde, Micheli Vargas, classifica como de 
formiguinha, pelos focos onde se proliferam os mosquitos trans-
missores da Dengue.

Era de se esperar que a essa altura, levando em conta o grande 
número de casos registrados no município, que já chega a 14, que 
a população já estivesse fazendo a sua parte e contribuindo, por 
conta própria, com a eliminação dos focos de larvas, no entanto, o 
que as equipes estão encontrando é um cenário bem diferente.

Focos do mosquito estão sendo encontrados da mesma forma. 
Locais com água acumulada, e na sua grande maioria com vários 
focos de larvas estão sendo observadas em praticamente todas as 
áreas da cidade. Mesmo com os alertas e orientações, por parte do 
poder público e da imprensa, as pessoas simplesmente não estão 
se movimentando no sentido de exterminar com os focos do mos-
quito.

Nesta semana, pelo menos até o fechamento desta edição ainda 
não haviam ocorridas modificações nos números, ou seja, Tenente 
Portela registra 14 casos confirmados de Dengue autóctone. Outras 
amostras estão sendo analisadas pelo Laboratório Central do Esta-
do e devem ter seus resultados divulgados dentro em breve.

A secretária de saúde disse que mesmo assim há outros pacien-
tes que procuraram o posto de saúde apresentam os sintomas da 
doença e que as amostras desses pacientes também está sob análise 
do laboratório.

Em Três Passos, nesta semana o número de contaminados com 
a doença subiu para sete. O fumacê, que já esteve em Tenente Por-
tela, foi aplicado no Bairro Érico Veríssimo, local onde está con-
centrado o maior número de casos na capital da Região Celeiro.

Seguindo a assessoria de comunicação da prefeitura de Tenente 
Portela a secretária municipal de saúde e saneamento de Tenente 
Portela, Micheli Vargas, esteve participando do 31º Congresso do 
Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do 
Sul (COSEMS/RS), realizado em Bento Gonçalves, dos dias 22 a 
24 de abril. Na terça-feira, 23, a titular da pasta portelense esteve 
apresentando o trabalho realizado pelas equipes no combate ao Ae-
des Aegypti, durante a Mostra de Experiências Exitosas.

Devido a incidência de casos autóctones de dengue no municí-
pio, o trabalho de fiscalização foi ampliado, intensificando os mu-
tirões para eliminação de criadouros do mosquito transmissor da 
doença. Micheli apresentou as ações desenvolvidas e os resultados 
obtidos com a parceria das demais secretarias municipais e da co-
munidade.

“Foi um momento de compartilhar as experiências que tiveram 
êxitos nos municípios. A partir dessa troca de vivências, ficou evi-
dente o quanto a soma de esforços pode multiplicar aprendizados e 
resultados”, destacou a Secretária.

Equipes seguem encontrando 
focos do mosquito da dengue 

em Tenente Portela

Micheli Vargas participou de evento sobre a Dengue 
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Secretária participa de Congresso
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Presença de agrotóxico é detectado em água 
da região e gera preocupação

A notícia de que foi detectada a presença de agro-
tóxicos em amostras de água na região, gerou grande 
alvoroço nesses últimos dias. As análises do período 
2014 a 2017 detectaram a presença de agrotóxicos na 
água de 1 a cada 4 cidades brasileiras e entre elas estão 
várias cidades da região, como Três Passos que segun-
do o levantamento apresentou junto com a água a pre-
sença de 14 tipos diferentes de agrotóxicos.

Os dados são do Ministério da Saúde e foram ob-
tidos e tratados em investigação conjunta da Repórter 
Brasil, Agência Pública e a organização suíça Public 
Eye. As informações são parte do Sistema de Informa-
ção de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (Sisagua), que reúne os resultados de testes 
feitos pelas empresas de abastecimento.

Os números revelam que a contaminação da água 
está aumentando a passos largos e constantes. Em 
2014, 75% dos testes detectaram agrotóxicos. Subiu 
para 84% em 2015 e foi para 88% em 2016, chegando 
a 92% em 2017. Nesse ritmo, em alguns anos, pode fi-
car difícil encontrar água sem agrotóxico nas torneiras 
do país.

Os dados 
abrangem os 
27 tipos de 
agrotóxicos 
utilizados na 
atualidade, 
sendo que 
em Tenen-
te Portela, 
Redentora, 

Vista Gaúcha e Derrubadas não foram encontrados ne-
nhuma dessas substâncias. Barra do Guarita não teve 
dados computados.

Na microrregião a situação mais alarmante é de Mi-
raguaí que teve a detecção de 10 tipos de agrotóxicos 
em sua água. A pesquisa ainda mostra que os testes de-
tectaram a presença de 1 agrotóxico em concentração 
acima do limite considerado seguro no Brasil. A subs-
tância é o Aldrin. Ainda foram encontrados 5 agrotóxi-
cos detectado acima do limite considerado seguro na 
União Europeia. Sendo que o limite permitido no Bra-
sil é menor que na União Europeia, ou seja, a legisla-
ção do Brasil é mais rígida do que do bloco localizado 
no além-mar.

O Aldrin é proibido no Brasil, ele faz parte de uma 
lista de poluentes orgânicos persistentes (POPs), que 
têm características de alta persistência (não são fa-
cilmente degradadas), são capazes de transportarem 
por longas distâncias pelo ar, água e solo e podem se 
acumular em tecidos dos organismos vivos, sendo pre-
ocupantes para a saúde humana e meio ambiente. O 
Brasil é signatário da Convenção de Estocolmo, que 
tem como compromisso eliminar os estoques e resídu-
os dos POPs como um todo.

Coronel Bicaco teve a detecção de apenas um agro-
tóxico e este está acima do limite considerado segu-
ro na União Europeia entre 2014 e 2017. Trata-se do 
Metacloro, que é um herbicida classificado como uma 
substância de alta persistência, além de ser considerado 
muito perigoso para o meio ambiente. Seu uso é libe-
rado no Brasil.

Das 14 substâncias detectadas em Três Passos, ape-
nas uma delas apresentava substância acima do limite 
considerado seguro na União Europeia.

A CORSAN, responsável pelo abastecimento de 
água no estado se pronunciou apenas através de uma 
nota oficial que você confere em destaque.

Em Miraguaí pelo 
uma substância foi 
detectada acima do 
limite considerado 
seguro no Brasil.

Nossa reportagem conversou com Maurício dos 
Santos, gestor da CORSAN de Tenente Portela. Ele 
disse que oficialmente a CORSAN está se pronuncian-
do apenas pela nota oficial que foi divulgada  para a 
imprensa.

Questionamos Maurício a respeito do tipo e forma 
com que ocorre o monitoramento da água nos poços 

que são 
atendidos 
pelo es-
c r i t ó r i o 
central de 
T e n e n t e 
Portela que 

atende ainda os municípios de Miraguaí, Vista Gaúcha 
e Barra do Guarita. Ele nos explicou que há uma co-
leta semanalmente e outra que é feita semestralmente. 
Sempre do poço e da rede, para verificar a qualidade 
da água.

A CORSAN mantém um labo-
ratório altamente equipado para de-
tectar qualquer tipo de anormalidade 
na água, uma vez que a legislação é 
muito rígida e a empresa é fortemente 
fiscalizada.

Ele cita que nestes testes são de-
tectados todas as possíveis substân-
cias encontradas na água, como, por 
exemplo, metais pesados e quando e 
se detectado esse tipo de material, o 
poço em questão é imediatamente fe-
chado e seu fornecimento interrompi-
do, nem que para isso seja necessária 
o corte de abastecimento em determi-
nada área.

Em relação ao tratamento que a 
água de Tenente Portela e região pas-
sa antes de chegar ao consumidor fi-
nal, ele nos disse que são acrescidos 
apenas o cloro e flúor, uma vez que 
a água dessa região não demanda de 
nenhum outro produto químico para 
garantir a sua qualidade.

“Eu tomamos a água da CORSAN. 
Nossa região tem uma água de exce-
lente qualidade, que cumpre todas as 
normas estabelecidas pela legislação. 
As pessoas podem consumir a água 
daqui sem medo algum.” 

“As pessoas podem 
consumir a água 

daqui sem medo.”

Nota de 
Esclarecimento

Sobre matéria publicada 
nos últimos dias, relacionando 
a contaminação por agrotóxi-
cos na água tratada, a Compa-
nhia Riograndense de Sanea-
mento (Corsan) informa que a 
água distribuída à população 
nos 317 municípios gaúchos 
atende rigorosamente a legis-
lação brasileira que determina 
os parâmetros de potabilidade 
da água para os sistemas de 
abastecimento. Também são 
monitorados outros 46 tipos 
em atendimento à legislação 

estadual (Portaria 320/2014 da Secretaria da Saúde.
A Corsan ressalta que os dados utilizados na pes-

quisa apresentada foram retirados do Sisagua (Siste-
ma de Abastecimento de Informação de Vigilância de 
Qualidade da Água para Consumo Humano) e refe-
rem-se a amostras de água bruta (ainda não tratada). 
A empresa informa que, sempre quando é detectado 
algum agrotóxico na água bruta, é realizada a análise 
da água tratada correspondente, não havendo históri-
co de presença  desse agente após o tratamento.

A Corsan e a Associação das Empresas Estaduais 
de Saneamento (Aesbe) estão pedindo esclarecimen-
tos ao Ministério da Saúde sobre os valores disponi-
bilizados com relação à presença de agrotóxicos na 
água usada para consumo humano, a fim de não ocor-
rer interpretação equivocada como ocorreu no mate-
rial divulgado por veículos de imprensa.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela

RURAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22/04/2019.
Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às 

dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2019, com as seguintes presenças: Verea-
dora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO 
FUCK/PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/
PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, CRIS-
TIANE FEYTH/PROGRESSISTA e JOSÉ LUIS VILLANI/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em 
Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores e o público presente. Em 
seguida determinou a leitura das correspondências recebidas pela Casa.

Após dando continuidade passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores 
que são os seguintes:

Dos Vereadores da Casa:
1 – Ao Senhor Cacique Carlinhos Alfaiate, por iniciativa de todos os Vereadores desta Casa Legislativa, 

apreciada na sessão plenária do dia 22 do mês em curso, estamos nos dirigindo a Vossa Senhoria, para para-
benizá-lo, assim como a toda comunidade indígena da reserva do guarita, pela passagem do “Dia do Índio”, 
transcorrido no último dia 19 de abril de 2019. Parabéns!

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Sugeriu ao Senhor prefeito Municipal para que organize uma reunião juntamente com o Conselho 

Municipal de Transito, a Direção do Hospital Santo Antônio e com os motoristas de ambulância das prefeitu-
ras da região que diariamente trazem pacientes para o Hospital, para discutirem da possibilidade de usarem o 
estacionamento localizado no terreno da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Tal solicitação é devido que muitos 
motoristas após conduzirem os pacientes no Hospital não tem onde aguardar os mesmos até a alta hospitalar, 
no dia a dia se concentra grande quantidade de veículos próximo ao hospital, desta forma aliviaria o estaciona-
mento nesta área. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Cheller, Rosangela, Odilo e Tiago.

Do Vereador Luís Claudir dos Santos:
1 – Solicitou ao Senhor Prefeito Municipal para que seja elaborado projeto de Lei e encaminhado a esta 

Casa Legislativa, criando PLUS para os enfermeiros do Município. Tendo em vista a necessidade que o mu-
nicípio tem de quando fazer uma transferência de paciente ser acompanhado o por enfermeiro ou técnico, 
considerando ainda que os profissionais ficarão em sobre aviso quando não precisar de transferência. Esta pro-
posição foi subscrita pelos vereadores Cristiane, Rosangela, Rubens, Itomar, Gheller, Odilo,Tiago e Vilania.

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 – Solicitou ao Senhor para que seja determinado ao Secretário de Desenvolvimento Rural, para que seja 

realizado melhorias nas estradas que dão acesso ao Distrito de São Pedro, salientou o vereador que no último 
domingo usuários tinham grande dificuldade para acessar no Distrito

Do Vereador José Luis Villani:
1 – Solicitou ao Senhor prefeito Municipal o que segue:
a – Para que o Departamento de Transito estude da possibilidade em instalar um redutor de velocidade na 

Avenida Santa Rosa  em frente o Centro de reabilitação do Hospital Santo Antônio, justificou que neste local 
diariamente concentra- se um grande número de pessoas, muitas delas com dificuldade de andar e mesmo exis-
tindo uma rótula ali próximo os veículos deslocam em alta velocidade, o que poderá ocorrer atropelamento. 
Esta proposição foi subscrita pela vereadora Cristiane.

b – Solicitou ao senhor prefeito Municipal para que juntamente com a Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos estude da possibilidade em efetuar a remodelação da Praça Tenente Paiva, com a instalação de uma 
praça de alimentação entre outras necessidades. Tornando assim um local apropriado para o encontro da po-
pulação. Esta proposição foi subscrita pela vereadora Cristiane.

c – Solicitou para que seja construído um abrigo para estudantes aguardarem os ônibus escolares, na Rua 
Valter Fries, esquina Rua Chavantes, pois neste referido local os veículos escolares param para pegar e largar 
alunos da escola Sepé. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Cristiane, Rosangela, Itomar, Tiago, 
Luis e Odilo.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Requereu ao Senhor Prefeito tendo em vista que, segundo informações  do Executivo a empresa con-

tratada  para a construção do prédio da Escola de Educação Infantil no Bairro Fries, mesmo já tendo gasto dos 
cofres públicos o valor de R$ 108.000,00, abandonou a obra sem sua devida conclusão, neste sentido requer 
que seja informado quais as medidas tomadas pela Administração Municipal no sentido de ser ressarcido de 
eventuais prejuízos causados e que envie  a esta Casa Legislativa cópia do contrato elaborado entre a munici-
palidade  e a empresa para a referida obra. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Itomar e Gheller.

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1 – Solicitou para que fosse encaminhada Correspondência, com subscrição de todos os vereadores, para 

parabenizar a todos os policiais militares pelo dia do policial militar, comemorado no dia 21 de abril, des-
tacando o trabalho desempenhado em nosso Município, garantindo a segurança e a ordem pública de nossa 
Comunidade com responsabilidade. Parabéns!. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Odilo, Itomar, 
Gheller, Rosangela e Tiago.

2 - Solicitou para que fosse encaminhada Correspondência ao Excelentíssimo Senhor Luis Antônio Fran-
cisco Covatti Secretário Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, solicitando a perfuração 
de poço artesiano na Localidade de Linha Ortolan, na RS 330, km 3, no Município de Tenente Portela – RS, 
salientamos que a perfuração do referido poço visa melhorar o abastecimento de água potável das 10 famílias 
dessa localidade, o qual o município faz o abastecimento com o caminhão quando necessário.

Projetos que deu entrada e foi baixado para as comissões:
Veto total ao Projeto de Lei Legislativo nº 003/2019. Altera a redação do Caput, do Art. 117, da Lei Mu-

nicipal nº 2.546/2018, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais e dá outras 
providências.

Projeto de Lei n° 032/2019: Altera a redação do Caput, do Art. 117, da Lei Municipal nº 2.546/2018, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

Moção de Repudio; Autor Vereador Tiago Fuck: Repudio a reforma da previdência da maneira como foi 
apresentada.

Projetos que foram discutidos e votados:
Projeto de Lei Legislativo nº 004/2019: Mesa Diretora: Que autoriza a Câmara de Vereadores de Tenente 

Portela a realizar acordo de rescisão antecipada na forma do Art. 487 A da CLT. Este projeto foi aprovado por 
unanimidade. 

CONVITE:  Rosangela Maria Ferrari Fornari, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente 
Portela, comunica e convida a população de Tenente Portela para participar de uma Sessão descentralizada a 
ser realizada dia 29 de abril de 2019, segunda feira, às 07:00horas, nas dependências do Salão da Comunidade 
de Perpétuo Socorro. O principal objetivo das sessões descentralizadas é fornecer a população em geral uma 
maneira mais simples de acompanhar os trabalhos realizados pelo Poder Legislativo do nosso Município.  Par-
ticipe cidadão portelense, pois a Câmara de Vereadores está mais perto de você através desta descentralização. 

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 22 de abril de 2019. Você ainda poderá aces-
sar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente 
Portela.   

Área plantada com 
trigo deve aumentar 
na Região Celeiro

O último Informativo Conjuntural da Emater-Ascar revela que 
os produtores do Rio Grande do Sul se preparam para a implanta-
ção das culturas de inverno e encaminham os pedidos de financia-
mento para aquisição dos insumos.

A instituição prevê aumento na área cultivada com trigo em 
2019 nas regiões Celeiro, Alto Jacuí e Noroeste Colonial. O plan-
tio da principal cultura de inverno no estado ocorrerá nos meses de 
maio e junho. Já a colheita será realizada entre outubro e novem-
bro.

O Informativo Conjuntural também afirma que a safra da soja 
e do milho já se aproxima de 80% da área cultivada no estado. 
Um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (CO-
NAB) indica que a produção de soja no Rio Grande do Sul será a 
maior já registrada na história gaúcha, com estimativa de 18,74 
milhões de toneladas.

– Os bons resultados são esperados em função das condições 
climáticas positivas e de um aprimoramento tecnológico – observa 
o superintendente da CONAB no estado, José Bicca. – Como o 
Paraná sofreu alguns problemas climáticos em sua região, o Rio 
Grande do Sul passou à frente e deverá ser nessa safra o segundo 
maior produtor de soja do Brasil, atrás apenas de Mato Grosso – 
acrescentou o superintendente.

Colheita do trigo no Rio Grande do Sul ocorrerá nos meses de outubro e 
novembro

CONAB projeta produção 
recorde de soja no Rio 

Grande do Sul
Dados do 7º levantamento de safra, divulgado pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB), indicam que a produção de 
soja no Rio Grande do Sul será a maior já registrada no estado. 
Com uma colheita prevista em 18,74 milhões de toneladas, o nú-
mero supera a safra recorde de 2016/17, que ficou em 18,71 mi-
lhões de toneladas.

– Os bons resul- tados vieram em 
função das condi- ções climáticas po-
sitivas e de um apri- moramento tecno-
lógico – observa o superintendente da 
CONAB no estado, José Bicca. – Como 
o Paraná sofreu al- guns problemas 
climáticos em sua região, o Rio Gran-
de do Sul passou à frente e deverá ser 
nessa safra o segundo maior produtor de soja do Brasil, atrás ape-
nas de Mato Grosso – revela o superintendente.

De acordo com o levantamento da CONAB, outro destaque 
estadual é a produtividade do milho, que nessa safra deverá ser 
também a maior da série histórica, estimada em 7.651 quilos por 
hectare. Caso ocorra, o número representa quase 20% a mais que 
na safra 2017/18. – As condições meteorológicas ocorridas no mês 
de março permitiram que a colheita evoluísse bastante, chegando a 
69% do total cultivado no estado – salientou José Bicca.

Estado deve 
colher 
18,74 

milhões de
Toneladas
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CONTRATAÇÃO

A Empresa Mais Frango Miraguaí Ltda, CNPJ: 08.904.113/0001-
23, contrata jovens aprendizes.

Para maiores informações entrar em contato: (55) 3554-1003 
ou pelo e-mail:

rh@maisfrango.com.br <mailto:rh@maisfrango.com.br>

CONTRATAÇÃO

A Empresa Mais Frango Miraguaí Ltda, CNPJ: 
08.904.113/0003-95, está com vagas abertas para jovens apren-
dizes.

Para maiores informações entrar em contato: (55) 3554-1003 
ou pelo e-mail:

rh@maisfrango.com.br <mailto:rh@maisfrango.com.br>

PUBLICAÇÕES

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, apre-
sentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.

O cidadão ADEMAR MENEZES DA SILVA nascido em TRÊS PAS-
SOS/RS aos 16 DE NOVEMBRO DE 1992.  Filho de Oli Gilberto Santos 
da Silva e de Angela Menezes da Silva. E dona JULIANA EBERHART 
nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 31 DE OUTUBRO DE 1997. 
Filha de Romildo Verner Eberhart e de Maristela da Silva Eberhart. Se 
alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 23/05/2019.
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  25 de abril 

de 2019.
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

MUNICÍPIO DE VISTA 
GAÚCHA - RS

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL 

nº 15/2019. Objeto: Aquisição 
de tablets para uso dos Agentes 
Comunitários de Saúde. Julga-
mento: 13/05/2019 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 compras@
vistagaucha-rs.com.br. V. Gaú-
cha, 26/04/2019. 

Celso José Dal Cero, 
Prefeito Municipal.

Tenente Portela celebra o 
dia do Livro Infantil 

Na quinta-feira, 25, a Administração Municipal de Tenente Por-
tela, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, reali-
zou um evento em comemoração ao Dia do Livro Infantil. 

As escolas municipais participaram, com seus alunos da Edu-
cação Infantil e dos Anos Iniciais, de uma atividade realizada na 
Cripta da Igreja Matriz Católica, nos turnos da manhã e tarde, onde 
os alunos prestigiaram apresentações artísticas a cargos das escolas 
e culminando com o espetáculo baseado no livro “Linda, A Bru-
xa”, de Danilo André Gregory. 

Danilo André é professor, pedagogo, pós-graduado em Arte e 
Educação, escritor, ator, diretor, coreógrafo, animador cultural, 
cantor e compositor, e possui diversas obras, entre livros e espetá-
culos, direcionados para o público infantil, conquistando também 
diversos prêmios e honrarias. 

Conforme a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Silva-
ne Piffer de Borba, a leitura proporciona às crianças um desenvol-
vimento emocional, social e cognitivo, quanto mais cedo a criança 
tiver contato com o livro, maior será a probabilidade de se tornar 
um adulto leitor, “a importância da leitura infantil para o desenvol-
vimento da criança, de forma lúdica, deve ser estimulada desde a 
sua mais tenra idade, para que as crianças criem o hábito da leitura, 
a família também deve estimular este hábito, e a Escola entra como 
estimuladora, apresentando a literatura não somente com livros, 
mas também na música, no teatro, expressões folclóricas, dentre 
outros”, destacou a Secretária.

O evento contou com a presença do escritor de Danilo André Gregory
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Notícias

Uma palestra promovida pela Associação Comercial e Indus-
trial (ACI) e a prefeitura municipal de Tenente Portela reuniu em-
presários, contadores, professores e servidores públicos na sede 
da AABB, na noite de terça-feira, 23 de abril, para aprofundar as 
ações de educação fiscal. Esteve ministrando os trabalhos o As-
sessor Tributário da Famurs, Milton Antonio Mattana, abordando 
temas ligados ao combate à sonegação e o entendimento dos im-
postos, especialmente o ICMS.

Durante o evento, Mattana explicou detalhes sobre o índice de 
retorno sobre a arrecadação total do Estado, sobre o valor adicio-
nado e a substituição tributária. Para o representante da Famurs, o 
principal agente de combate à sonegação de impostos é o cidadão, 
porque é dever da população exigir a nota fiscal em todas as suas 
compras.

Mattana também apresentou dados relativos a distribuição do 
ICMS, sendo que 75% do valor do imposto fica no Estado e 25% 
no município. Dos valores destinados ao município, devem, obri-
gatoriamente ser aplicados 15% em saúde e 25% em educação, 
cumprindo-se a lei de responsabilidade fiscal.

ACI realiza palestra sobre 
educação fiscal

Seu EDITAL 
publicado no 
jornal mais 

lido da 
Região...

(55)
3551-1877
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Alunos da Escola Municipal de 

Educação infantil  de Derrubadas 
realizam projetos PUFV - 2019

Durante a segunda quinzena 
do mês de março e a primei-
ra quinzena do mês de abril, 
do ano de 2019, a turmas da 
E.M.E.I. Meu Primeiro Passo, 
estiveram realizando as Expe-
dições Investigativas, referen-
tes aos Projetos do Programa A 
União Faz A Vida. Neste ano, a 
escola está desenvolvendo sete 
(07) projetos, das turmas de 
Berçário I à Pré-escolar II.

 Os projetos abordam temá-
ticas bem diferenciadas, sendo 
elas: “Descobrindo o mundo 
das sensações, texturas e gos-
tosuras” (Berçário I), “Musica-
lização: onde tudo vira música, 
é só ter imaginação!” (Berçário 
II), “Pintar e Brincar: Deixan-
do a fantasia rolar” (Maternal 
I), “No mundo dos animais” 
(Maternal II), “Corpo e Mo-
vimento” (Pré-escolar I “A”), 
“Brinquedos e brincadeiras” 

(Pré-escolar I “B”), “O Mundo 
encantado das letras e núme-
ros!” (Pré-escolar II). Todas es-
sas temáticas citadas, são ade-
quadas a faixa etária dos alunos, 
de cada uma das turmas.

Buscamos por meio desses 
projetos, estimularmos o de-

senvolvimento da autonomia 
com nossos alunos, criando e 
recriando momentos de apren-
dizagens prazerosas e signifi-
cativas, construindo valores de 
cooperação, cidadania e respei-
to, consigo mesmo, com o outro 
e com o meio ambiente.

Projeto foi desenvolvido no Escola Meu Primeiro Passo
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Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (23/4), o Cole-
giado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coe-
gemas) entregou para a secretária de Trabalho e Assistência Social, 
Regina Becker, uma pauta de reivindicações que une os pedidos 
de gestores municipais que executam a política da assistência so-
cial diretamente com os assistidos. O encontro ocorreu na sede da 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurs). Conforme Regina, o diálogo e o respeito mútuo com as 
cidades que fazem o serviço de assistência devem prevalecer na 
sua gestão. “A assistência e a educação precisam estar na pauta de 
todas as outras políticas”, disse.

A secretária apresentou aos representantes dos municípios as 
metodologias de trabalho e explicou que promoveu no Departa-
mento de Assistência Social uma eleição interna para escolha da 
diretoria técnica, sendo escolhida a assistente social Ana Maria Al-
meida Duarte, que fará uma gestão compartilhada com a diretoria 
política.

“A valorização do servidor público, como conhecedor da es-
trutura, faz parte do nosso método de trabalho”, explicou a secre-
tária. A presidente do Coegemas, Natália Steinbrenner, ressaltou a 
importância da presença da secretária e do diálogo com o governo 
para construção das políticas públicas.

Gestores municipais 
de Assistência 

Social entregam 
pautas prioritárias 

para o Estado
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

ESTADO

  Carreira de Cancha Reta é a modalidade de corrida de ca-
valos enraizada na tradição e na cultura do Rio Grande do Sul, 
existindo há séculos. No retorno das campeiradas, os gaúchos 
tiravam a desconfiança de quem possuía o cavalo mais rápido. Os 
ginetes tinham predileção pela cancha reta de no máximo quatro-
centos metros. Nos primeiros tempos, os cavalos que se enfren-
tavam eram os crioulos, que possuem grande predominância de 
sangue árabe e, com o passar do tempo, foram valorizados nas 
atividades de pastoreio

        A carreira foi o esporte e o jogo de preferência do homem 
do pampa. Fazia parte tanto de negócios que envolviam grandes 
somas de dinheiro como das brincadeiras telúricas.

      Os ginetes, em pleno campo, se desafiavam. Muitas vezes, 
no retorno das campeiradas, tiravam cismas de quem possuía o 
cavalo mais rápido. Todavia, no geral, “atavam” carreiras para 
datas específicas, geralmente aos domingos.

    Nos primeiros tempos, as carreiras eram disputadas com os 
cavalos de trabalho, os crioulos. Esses equinos, de origem ibérica 
possuíam grande predominância de sangue árabe. Com o pas-
sar dos séculos, foram apurados e terminaram se definindo como 
raça específica do Cone Sul e muito valorizada nas atividades de 
pastoreio.

    Os carreiristas sempre preferiam a “cancha reta”, de metra-
gem não muito longa. O percurso podia ser de 260 a 400 metros. 
Com o hábito das carreiras e invariavelmente com o volume de 
dinheiro envolvido no jogo, a atividade também se transformou 
em negócio. A paixão de muitos homens pelas carreiras provocou 
a perda de grandes fortunas: rebanhos e até estâncias. Conta-se 
que os gaúchos chegavam a apostar as próprias mulheres.

    Até hoje, no pampa, chama-se o treinador de cavalo de 
“compositor”. Eles definiam os alimentos e os exercícios bási-
cos dos animais. Alimentavam-nos com milho e alfafa fenada. 
Aplicavam-lhes banhos. Treinavam arrancadas e corridas para 
deixá-los fortes e velozes.

    Os animais destinados às carreiras passaram a ser chamados 
também de parelheiros porque eram comuns as disputas feitas 
entre dois animais, em parelhas. Quando corriam em maior nú-
mero, chamavam a carreira de “penca”, ou califórnia. Ir às pen-
cas, no Sul, significava, ainda, ir até onde ocorriam as carreiras.

   Nos dias de “carreira atada”, os crioulos chegavam cabres-
teados, cobertos de lindas capas, no geral, coloridas. Todavia, 
fazia parte da picardia dos jogadores “enfeiarem” os cavalos, 
sujando-os, desfigurando- lhes os rabos, dando-lhes certo visual 
de pangarés, para que os adversários não percebessem seus reais 
valores.

    Nas carreiradas, os habitantes da região tomavam conta dos 
dois lados da cancha. E, ali, passavam o dia. Os bolicheiros arma-
vam ramadas para vender bebidas e comidas. Assava-se churras-
cos. Aproveitava-se para rever conhecidos, saber das notícias e, 
nesse ambiente de jogo e convívio social, os jovens aproveitavam 
para os namoros.

    De preferência, as canchas eram trilhadas nas várzeas, com 
árvores para a sombra e lenha para o fogo, e com um rio ou um 
arroio correndo perto.

     Além das carreiras contratadas com antecedência, os do-
nos de parelheiros (cavalos criados e treinados para corridas) se 
desafiavam em plena cancha. Costumeiramente, alguém quando 
acreditava na imbatividade de seu cavalo, fazia-o desfilar, gri-
tando: “Sem reserva!”, isto é, na linguagem carteirista ele estava 
disposto a correr contra qualquer animal naquele momento, e a 
aposta não tinha limite.

    Atualmente as carreiras de cancha reta são realizadas mais 
na região da Fronteira, uma diversão para os fins de semana da 
gauchada.

    Até a próxima.

   A Tradição da Carreira 
  de Cancha Reta

Governador determina chamamento de 
250 novos agentes penitenciários

Por determinação do gover-
nador Eduardo Leite, o Estado 
convocará, nos próximos dias, 
250 novos agentes penitenciá-
rios para compor o efetivo da 
Superintendência dos Servi-
ços Penitenciários (Susepe). O 
Diário Oficial do Estado trará 
a relação dos convocados nos 
próximos dias.

“Essa é uma atitude que 
demonstra claramente a nos-
sa preocupação com o sistema 
prisional”, afirmou Leite.

Segundo o vice-governador 
e secretário da Segurança Pú-
blica, Ranolfo Vieira Júnior, o 
reforço no quadro da Susepe 
será fundamental para os pla-
nos do governo de abrir a peni-
tenciária de Sapucaia do Sul e o 
presídio de Alegrete.

“O nosso programa estrutu-
rante RS Seguro tem o sistema 
prisional como um dos princi-
pais eixos. O chamamento dos 
novos agentes nos ajudará a 
atingir os objetivos nessa área”, 

explica o vice-governador.
Dos 250 agentes peniten-

ciários, 50 serão agentes peni-
tenciários administrativos. A 

projeção do governo é de que 
o curso de formação dos novos 
servidores tenha início em até 
40 dias.
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Diário Oficial do Estado publicará a relação dos convocados

Secretário sugere que acessos 
asfálticos recebam recursos de 

emendas da bancada gaúcha

O secretário de Logística e 
Transportes, Juvir Costella, es-
teve em Brasília, reunido com 
deputados federais da bancada 
gaúcha, para tratar da liberação 
de R$ 342 milhões destinados à 
pavimentação de acessos muni-
cipais no Estado. A proposta foi 
apresentada na sessão da Câ-
mara na quarta-feira (24/4).

De acordo com Costella, 
os recursos das emendas par-
lamentares devem priorizar 33 
ligações asfálticas em diferen-
tes regiões gaúchas (confira a 
lista abaixo). A meta é atender 
rodovias que estão próximas de 
serem concluídas.

“Temos 67 municípios que 
aguardam o seu acesso pavi-
mentado. No século 21, é inad-
missível”, disse o secretário na 
apresentação. “Pelo levanta-
mento que realizamos, há inú-
meras rodovias com apenas um, 
dois ou cinco quilômetros de 
asfalto pendentes. Precisamos 
liquidar esse passivo primeiro 
para, posteriormente, voltar-
mos a atenção às estradas que 
dependem de um volume maior 
de obras e dinheiro.”

O titular da pasta disse ainda 
que o momento exige a união 
dos representantes de todas as 
esferas políticas. “No cená-
rio de dificuldades pelo qual o 

Estado passa, é chegado o mo-
mento de superarmos as diver-
gências partidárias e focarmos 
o bem-estar da sociedade”, 
afirmou. “É necessário que ve-
jamos alternativas para retomar 
o desenvolvimento de nossas 
comunidades.”

Atualmente, há seis acessos 
municipais que estão em fase 
final de conclusão, com recur-
sos do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), e outros 28 
cujos projetos são antigos e pre-
cisam de readequação técnica, 
ou seja, os resultados das atu-
alizações devem repercutir nos 
valores dos futuros contratos.

Secretário Costella disse que 67 municípios gaúchos aguardam acesso pavimentado
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Chances de recursos extras para 
agricultura familiar são mínimas
Segundo a Coluna de Gisele 

Loeblein em Gacha ZH, a pers-
pectiva de que novos aportes de 
recursos sejam feitos nas linhas 
de financiamento de máquinas 
do Pronaf Mais Alimentos pa-
rece improvável. Apesar da boa 
vontade da ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, muitas 
das solicitações têm esbarrado 
no Ministério da Economia. O 
mesmo vale para as articula-
ções do próximo Plano Safra.

– Não adianta só negociar 
com a Agricultura – avalia Hei-
tor Schuch (PSB), que entregou 
à ministra pedido da Federação 
dos Trabalhadores na Agricul-
tura do Estado de mais R$ 500 
milhões para o Mais Alimentos.

Faltando dois meses para o 
fim do atual Plano Safra, a fal-
ta de dinheiro nas principais 
linhas – o Moderfrota também 
esgotou recursos– preocupa fa-
bricantes.

– Vamos acionar entidades 
e parlamentares, porque senão, 
ficaremos 60 dias sem dinheiro 

e sem saber como será o próxi-
mo Plano Safra – diz Claudio 
Bier, presidente do Sindicato 
das Indústrias de Máquinas e 
Implementos.

O BNDES informou em 

março que o Pronaf estava sem 
verba. O problema se acentuou 
porque o Banco do Brasil, que 
remanejou recursos, também fi-
cou sem dinheiro, como publi-
cou a coluna.
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Está faltando dinheiro nas principais linhas do Pronaf

ANTT usa preço do diesel 
de 2017 para justificar

 reajuste na tabela do frete

O conforme publicado eo 
Gaúcha ZH, prometido pelo 
governo em reunião com ca-
minhoneiros na segunda-feira 
(22), o reajuste de 4,13% na 
tabela de frete do transporte ro-
doviário foi calculado com base 
em um valor equivalente ao 
preço do diesel praticado pela 
última vez nas bombas brasilei-
ras em 2017.

O reajuste foi anunciado 
nesta quarta (25) pela ANTT 
(Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres), sob a justi-
ficativa de que o preço do óleo 
diesel subiu 10,69% com rela-
ção ao valor da última tabela, 
publicada em janeiro. Dados da 
ANP (Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás e Biocombustíveis), 
porém, contestam os números.

A lei que implantou os pisos 
mínimos de frete prevê duas 
atualizações anuais com base 
na inflação e revisões extraor-
dinárias sempre que o preço do 
diesel nas bombas oscilar mais 
de 10%, para cima ou para bai-
xo. A lei não especifica qual 
tipo de diesel (comum ou S-10, 
mais caro e usado em regiões 
metropolitanas).

Embora o preço nas refina-
rias tenha subido 23% desde 
o início do ano, o repasse ao 

consumidor vem sendo retar-
dado por distribuidoras e pos-
tos diante da crise econômica. 
Segundo a ANP, a alta acumu-
lada nas bombas entre o fim de 
dezembro e a semana passada é 
de 2,8%.

A última atualização na ta-
bela do frete foi aprovada no 
dia 18 de janeiro, quando o pre-
ço do diesel comum oscilava 
em torno de R$ 3,44 e o S-10, 
em torno de R$ 3,54 por litro, 
de acordo com a pesquisa se-
manal de preços da ANP.

A ANTT não divulgou a 
planilha usada para calcular o 
reajuste, mas disse por meio 
de sua assessoria de imprensa 
que os 10,69% correspondem 
à variação entre os R$ 3,28 por 
litro vigentes na última tabela 
de frete e os R$ 3,638 por litro 
verificados na última semana 
de março -valor do diesel S-10, 
segundo os dados da ANP.

A pesquisa da ANP mostra, 
porém, que a última vez em que 
o preço do diesel S-10 custou 
R$ 3,28 nos postos brasileiros 
foi na segunda semana de se-
tembro de 2017. Durante 2018, 
foi vendido sempre acima de 
R$ 3,40, com pico de R$ 3,899 
durante a greve. Em 2019, não 
esteve abaixo de R$ 3,53.
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A alta acumulada nas bombas até a semana passada é de 2,8%

Dengue: passa de 200 o número de 
casos confirmados no Rio Grande do Sul

O número de casos confir-
mados de dengue chega a 217 
no Rio Grande do Sul. O novo 
boletim epidemiológico foi 
publicado nesta semana pelo 
Centro Estadual de Vigilância 
em Saúde (Cevs). Até a última 
semana, eram 174 casos, o que 
significa que houve aumento de 
24,7%.  As informações foram 
divulgadas em Gaúcha ZH.

Do total de casos confirma-
dos neste ano, 162 são autócto-
nes, ou seja, contraídos dentro 
do Estado. Estes registros ocor-
reram nos municípios de Alvo-
rada, Candido Godói, Canoas, 
Erechim, Erval Seco, Esteio, 
Glorinha, Horizontina, Ijuí, 
Ivoti, Marau, Palmeira das Mis-
sões, Panambi, Porto Alegre, 
Santa Bárbara do Sul, Santa 
Rosa, Santo Ângelo, Santo An-
tônio das Missões, São Borja, 
São Leopoldo, Sapucaia do Sul, 
Sarandi, Tenente Portela, Três 
de Maio, Três Passos, Tuparen-
di e Viamão. Outros 428 casos 
foram descartados e 216 conti-
nuam em investigação.

O número de casos de 2019 
é maior do que o registrado 
no mesmo período nos anos 
de 2018 e 2017, mas inferior 

a 2016, quando houve 2.078 
confirmações. Entre as pesso-
as com dengue agora, 56% de-
las são mulheres entre 20 e 69 
anos. 

Chefe da Divisão Epidemio-
lógica do Cevs, Tani Ranieri 
afirma que o Estado monitora 
o avanço da doença, mas que, 
comparado a outras regiões do 
país, o Rio Grande do Sul não 
tem número tão elevado. 

— Dos 340 municípios in-
festados (pelo Aedes aegypti), 
mais de 70 têm alto índice de 
infestação, o que potencializa o 
risco de transmissão da doença. 
Precisamos de ação conjunta 
entre órgãos públicos, insti-
tuições privadas e população. 
Se os focos de água parada se 
mantiverem, o risco de circula-
ção da doença é aumentado — 
alerta. 

Quando há casos confirma-
dos, as secretarias de Saúde to-
mam duas principais medidas. 
A primeira é realizar o contro-
le vetorial, com aplicação de 
inseticida, para evitar que os 
mosquitos piquem as pessoas 
contaminadas e levem a doença 
adiante. A segunda é buscar eli-
minar focos de proliferação do 
mosquito.



ROTA DO YUCUMÃ, 26 de abril de 2019 15GERAL

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, apre-
sentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.

O cidadão FLAVIO DE AMORIM nascido em TENENTE PORTE-
LA/RS aos 29 de fevereiro de 1996.  Filho de Jair Barbosa de Amorim 
e de Selmira Schumann de Amorim. E dona ROSEANE SIEGLINSKI 
nascida em TRES PASSOS/RS aos 11 DE JUNHO DE 1994. Filha de 
Romeu Sieglinski e de Ilaine Eckhartt Sieglinski. Se alguém de impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 24/05/2019.
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  24 de abril 

de 2019.
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Chefe da SESAI de Passo 
Fundo é exonerado

O Distrito Sanitário Especial 
Indígena acatou a orientação do 
Ministério Público Federal que 
expediu recomendação para 
que o Chefe do DSEI Interior 
Sul exonerasse Evaldo Eikoff 
do cargo de chefe da Secreta-
ria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI) em Passo Fundo. A re-
comendação do MPF foi publi-
cada no dia 05 de abril.

O documento assinado pela 
procuradora da República Cin-
thia Gabriela Borges foi resul-
tado de investigação criminal 
conduzida pelo MPF de Passo 
Fundo para apurar irregularida-
des no recebimento de diárias 
por Evaldo Eikoff.

A investigação demonstrou 
que o chefe da SESAI em Pas-
so Fundo requereu e recebeu 
diárias, de modo indevido, sem 
efetivo deslocamento da sede, 
inserindo informações inverí-
dicas nos formulários de soli-
citação de diárias e, posterior-
mente, atestando falsamente em 
relatórios de viagens o suposto 
deslocamento, o que, através 
das diversas medidas investiga-
tivas adotadas, ficou demons-

trado que fez de forma reiterada 
e com o intuito de incrementar 
indevidamente sua renda. 

As condutas verificadas ca-
racterizam, em tese, a prática 
do crime de peculato e de ato 
de improbidade administrativa.

Foi recomendado, ainda, 
que o DSEI – Interior Sul adote 
nova sistemática de controle de 
autorizações diárias, em espe-
cial para pedidos acima de três 
diárias, a fim de evitar a repe-
tição das ilicitudes no órgão 
federal, preservando-se o patri-
mônio da União.

De acordo com o Chefe do 
Polo Base da SESAI em Pas-
so Fundo, Alexsandro da Silva 
Melo, o DSEI – Interior Sul 
acatou a recomendação e exo-
nerou o servidor Evaldo Eikoff 
da função, porém o mesmo se-
gue sendo servidor de carreira 
do órgão. “Evaldo deve respon-
der a um Processo Administra-
tivo Disciplinar (PAD)” disse 
Alexsandro.

De acordo com as informa-
ções do SESAI, ainda não foi 
nomeado um novo chefe para o 
escritório de Passo Fundo.

O agora ex-chefe vai passar por processo administrativo

EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

O juiz de nossa cidade 
Dr Luis Gustavo Garcia, 
comemorou seu niver na 
sexta-feira dia 12, com seus amigos no restau-
rante top de nossa city, o Dom Luiggi.

 Na sexta-feira dia, 5, quem comemorou seu niver 
foi a prof. Dirce Brum, nas dependências da SO-
CAPO.

A  Pichukinhos moda infantil realizou seu desfi-
le de modas no domingo dia 7 para lançamento  
da coleção outono inverno 2019

Estão de parabéns os pais juliana e Valmir Bergon-
ci, pelo  aniversário de 1º aninho da gatinha Isabel. 
A festinha foi nota 10, na sede social da SOCAPO.

Na quinta-feira feira, dia 4, a família rotária 
recebeu a visita oficial do governador Adão 
Fighera do distrito 4660, sendo recebido pelo 
presidente Ronei  Poerch, numa recepção  no 
Dom Luiggi Bistro , na ocasião o governador 
homenageou os companheiros. Rubens Santos 
e Gustavo Brunet.

D
iv

ul
ga

çã
o



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2019
ANO XXXIII    Nº 1191 R$ 2,00

Leia Mais

04

06

07

08

10

11

Sistema Província de Comunicação

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

Grupo de trabalho apresenta pro-
posta para Etanol no estado

Estudantes indígenas participarão de 
Congresso Internacional

Programa Juntos para Competir com-
pleta dois anos em Vista Gaúcha

Equipes seguem encontrando focos de 
mosquito da dengue em Portela

Área plantada com trigo deve au-
mentar na região

Tenente Portela celebra dia do Livro 
infantil com presença de escritor

WWW.CLICPORTELA.COM.BR
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Há 30 anos Sistema Província de 
comunicação lidera segmento 

rádio e jornal na região

Essa semana, mais uma pesquisa de opinião pública realizada em Tenente Portela foi divulgada e 
mais uma vez o Sistema Província de Comunicação lidera o reconhecimento das pessoas no segmento 
rádio e jornal. Desde sua fundação, tanto o Jornal Província, quanto a Rádio 100,7 FM sempre manti-
veram índices acima dos 75% na preferência do público.

São centenas de troféus e diplomas de reconhecimentos espalhados na sede da emissora e do jornal 
e outros tantos já guardados pela falta de espaço para a exposição. O reconhecimento do público pode 
ser sentido diariamente com as inúmeras manifestações de ouvintes, leitores e internautas.

Uma das diferenças do Sistema Província de Comunicação, em relação aos demais veículos do 
segmento, é a qualidade e quantidade do conteúdo que é produzido pela equipe. Com uma cobertura 
de todos os acontecimentos da região, nos canais do Província, o público ainda encontra a produção de 
matérias e pautas exclusivas, que tem por objetivo discutir e desenvolver assuntos de interesses locais.

Os anunciantes do Sistema Província de Comunicação tem um atendimento diferenciado e seus 
anúncios baseados em resultados, ou seja, quando uma empresa decide-se por divulgar a sua marca, 
produto ou serviço em um de nossos veículos, ele não está criando uma despesa e sim fazendo um 
investimento com retorno certo. Entre em contato pelo fone 55 3551-1877 e saiba mais.

Líder Pesquisas entregou troféus e diplomas essa semana. Na segunda imagem, parte do acervo de reconhecimento.


