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Chove, 
         Chuva...

Volta da chuva anima produtores, mas não minimiza as perdas que já são sentidas na 
Soja, Milho, Fumo e Leite.
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Falando de Política
Por Percival Puggina

N
os
sa

2 OPINIÃO

 Embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que acaba de completar nove anos desde a sua promulga-
ção, tenha sido um avanço em termos de regulação, os municípios brasileiros ainda convivem com escassez de recursos 
para a efetiva gestão do lixo que é produzido diariamente pela população e pelas empresas. Cerca de 70% das cidades 
no País ainda utilizam os lixões a céu aberto para destinar parte do material coletado. Atualmente, estima-se que há 
mais de três mil vazadouros ilegais em operação no território nacional.

 Entretanto, as políticas de gestão resíduos para coleta, transporte, reciclagem e proteção ambiental têm ganhado 
um novo impulso com o uso de tecnologias e sistemas de inteligência virtual. Nos últimos anos, as autoridades públicas 
e os órgãos ambientais começaram a despertar para a importância das plataformas digitais de controle e fiscalização do 
lixo, sobretudo para os resíduos comerciais e industriais, dos chamados grandes geradores, que representam um enorme 
desafio para administração pública.

Um dos grandes avanços nesta área pode ser observado na própria cidade de São Paulo. No intuito de equacionar 
a gestão dos resíduos dos grandes geradores, o município implantou este ano uma plataforma de monitoramento e 
controle do lixo produzido pelas empresas instaladas na capital por meio de um cadastro eletrônico obrigatório, deno-
minado CTRE.

 Todos os proprietários de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, como restaurantes, padarias, 
indústria e condomínios não residenciais, incluindo shopping centeres, entre outros, e que tenham CNPJs inscritos 
no município de São Paulo, tiveram de se cadastrar no site da prefeitura, para que fossem enquadrados ou não como 
grandes geradores de lixo.

Por ser feito de maneira online, a ferramenta permite o acompanhamento quase que em tempo real de todas as 
etapas da cadeia de resíduos sólidos no município, incluindo a geração, o armazenamento, o transporte e o tratamento 
e disposição final. O cadastro é feito dentro de um sistema autodeclaratório e integra as iniciativas do poder público de 
facilitar o controle e o cumprimento da Lei 13.478, de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 58.701, de 2019, que trata 
do lixo gerado nos estabelecimentos privados.

De acordo com a legislação municipal, todos os grandes geradores de resíduos sólidos, que geram mais de 200 
litros de lixo por dia, deverão obrigatoriamente contratar uma empresa responsável para a execução dos serviços de ge-
renciamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados, mantendo via original do contrato 
à disposição da fiscalização.

Há na cidade cerca de 150 mil empresas na condição de grande gerador de resíduos. Estima-se que esses estabeleci-
mentos produzam cerca de seis mil toneladas de resíduos por dia, das quais apenas metade recebe tratamento adequado 
por meio de um serviço privado de gerenciamento de lixo. O material que é deixado de forma indevida para a coleta 
pública representa um custo da ordem de R$ 300 milhões ao ano aos cofres públicos do município.

 Vale lembrar que o sistema declaratório é uma obrigação legal do poder público, estabelecida pela PNRS e também 
por diversas leis estaduais e municipais. As plataformas de controle são os únicos instrumentos capazes de dar eficácia 
à fiscalização pelos órgãos ambientais. Sem esse sistema de informações, as autoridades ficam apenas na dependência 
de denúncias e flagrantes no local.

 A rastreabilidade garantida por tais ferramentas também traz segurança jurídica e ambiental para geradores, trans-
portadores e destinadores de resíduos, bem como amplia as melhorias na zeladoria urbana e na saúde pública, além de 
proporcionar economia de recursos públicos.

Estamos dando mais um passo para a melhoria contínua neste segmento, o do tratamento dos resíduos, unindo 
forças para que a cidade de São Paulo não fique atolada de lixo nas ruas.

Trata-se de uma participação ativa de todo o setor privado na solução do lixo nas grandes cidades e a consequente 
responsabilidade socioambiental e a preservação do meio ambiente.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS POLÍTICAS 
AMBIENTAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

JÚLIO MIRAGE

JÚLIO MIRAGE É DIRETOR-EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EMPRESAS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (ABRAGER)

Quatro décadas de hegemonia cul-
tural ao longo do século passado (pe-
ríodo que inclui intensa atividade com viés político duran-
te os governos militares) conferiram à esquerda brasileira 
uma estatura superior à que corresponde às ideias em que 
se abastece. No campo cultural, a esquerda vencia por 
walkover (ou por WO). O PT, por exemplo, discutia consi-
go mesmo, como bem comprovavam suas muitas corren-
tes internas. Foram longos anos dedicados à construção 
de narrativas, ao controle das cabeças de ponte por onde 
avançavam os companheiros e à propaganda que viabili-
zava mais e mais terreno para suas batalhas.

 Foi exatamente quando, com Lula e Dilma, os frutos do 
poder caíram nas mãos do partido que a Terceira Lei de 
Newton se fez sentir. O esquerdismo saturava as opiniões 
nacionais (ação) forçando a direita a sacudir a letargia que 
a acompanhava desde os governos militares (reação). Mui-
to habilmente, de modo sistemático, a esquerda brasileira 
operava um discurso cujo único intuito era provocar cons-
trangimento em quem não fosse de esquerda.

O leitor destas linhas, se jovem, deve estar se pergun-
tando se leu certo e se isso funcionava. Leu sim, meu ami-
go. E funcionava. Não éramos muitos, aqui no Rio Grande 
do Sul, no ambiente cultural e político, os que não caímos 
nessa velhacaria.

O upgrade intelectual e cultural da direita foi aconte-
cendo gradualmente enquanto o governo petista mostrava 
a que vinha e contava com intenso ativismo no ambien-
te cultural. Não se trata de querer uma plêiade de artistas 
politicamente neutros. Isso não existe, mas a sociedade 
percebeu que foram longe demais, que serviam a uma cau-
sa, que havia uma irrigação financeira descabida e o tema 
virou conteúdo durante a campanha eleitoral de 2018. Era 
de se esperar; artistas são assunto.

A cultura persiste como território do partido e palco de 
guerra. Vale observar que nos últimos anos, enquanto mili-
tantes saltavam do barco esquerdista em todos os portos, 
os da cultura permaneceram firmes, a postos. Há ali um 
ativismo cevado, em muitos casos bem remunerado, que 
se crê titular de direitos irrefutáveis. No entanto, o trabalho 
feito pela esquerda ao longo das décadas não gera direitos 
eternos. Não lhe concede o poder de vencer sempre por 
WO.

Não há por que esperar do governo Bolsonaro que re-
produza os critérios e conceitos da esquerda e a mantenha 
em suas posições de mando. Houvesse a esquerda pro-
movido conciliação ao longo dos muitos anos anteriores, 
seria viável, hoje, propor isso e declarar extinta a guerra 
cultural. Mas agora é tarde. A esquerda quer receber o que 
não deu.

A CULTURA É UM CAM-
PO DE BATALHA

Bom para Bolsonaro, ruim para o Brasil
Bolsonaro estuda possibilidade de enfraquecer o ministro Sérgio 

Moro. A ideia que está sendo ventilada é que o presidente quer recriar 
o Ministério da Segurança Pública, indicar um novo ministro e manter 
o ex-juiz apenas no Ministério da Justiça.

Politicamente a manobra é inteligente. O presidente tiraria a capaci-
dade política da, hoje, sua principal ameaça uma possível reeleição. No 
entanto, para o Brasil, a decisão pode ser um grande retrocesso. Moro 
combate o crime com a lei, vício adotado de sua formação. Outro mi-

nistro poderá querer combater o crime com politica, e essa ação, já está mais que provado, é ineficiente.
A bancada da bala e alguns governadores querem um novo ministro para segurança pública. Al-

guém que tenha vertentes politicas e que tenha assim que se dobrar a questões eleitoreiras. Moro não é 
assim. Primeiro porque tem respaldo popular, segundo, porque, por mais que seja hoje um dos princi-
pais nomes da politica brasileira, ele não faz parte do jogo, ainda.

Os crimes de homicídios diminuíram. Os crimes contra o patrimônio estão caindo e o uso das forças 
de inteligências das polícias estão começando a dar resultados. É verdade que a criminalidade ainda 
está muito longe de atingir um nível aceitado, mas o atual ministro tem dado passos importantes para 
controlar esse, que é um dos maiores gargalos da sociedade brasileira.

Moro assusta. Sua total falta de aparência e interesse pela vida política, é a sua principal arma. En-
fraquecer o ministro, hoje é enfraquecer o governo e o país. Bolsonaro precisa provar que seu slogam 
tinha algum sentido: Brasil acima de todos.
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Melhore o humor

No facebook... 

Minha filha de 12 anos 
me perguntou:

– Mãe, você tem uma foto 
sua de quando era bebê? Preciso dela 
para uma tarefa da escola.

Dei uma foto a ela sem me lembrar 
de perguntar o tema do trabalho.

Dias depois, estava na sala de aula 
dela para uma reunião de pais, quando 
percebi meu retrato num mural. O título 
era “A coisa mais velha na minha casa”.

#####
Dou aula de química e física, duas 

disciplinas pelas quais a maioria dos 
alunos tem aversão.

Um dia comentei, depois de uma das 
muitas badernas em classe:

– Eu ganho pouco, mas me divirto 
com vocês.

E um deles, para não perder a oportu-
nidade, respondeu:

– Nós também, não aprendemos 
nada, mas nos divertimos muito.

#####
Minha mãe sempre quis tocar piano. 

Meu pai, então, comprou um de presente 
para ela. Dias depois, liguei para saber o 
que ela estava achando da experiência.

– Devolvi o piano. Convenci sua mãe 
a tocar clarineta – disse papai.

– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não con-

segue cantar junto – explicou ele.
#####
O rapaz vai passar por uma delicada 

cirurgia e o médico tenta tranquilizá-lo:
– Não tenha medo, companheiro. 

Sou muito experiente nessa área. Olhe 
bem para minha longa barba e tenha 
confiança. Quando você voltar da anes-
tesia, conversaremos.

Após a cirurgia, o rapaz abre os olhos 
e depara com uma enorme barba. Não se 
contendo de alegria, ele exclama:

– Obrigado, doutor! Eu sabia que po-
dia confiar no senhor!

– Que doutor nada, homem! Eu sou 
São Pedro!

AMUCELEIRO

O prefeito da cidade de Braga, Car-
los Alberto Vigne, é o presidente da 
Associação dos Municípios da Região 
Celeiro para esse ano de 2020. No pri-
meiro encontro dos prefeitos do ano, foi 
debatido o impacto do reajuste do Piso 
do Magistério para as contas públicas 
municipais. Na Região Celeiro, a maio-
ria dos municípios já pagam acima do 
piso, o que por consequência, não deve-
rá impactar tanto a equalização com os 
novos valores.

USINA DE CAMPO 
NOVO

A Usina de Biocombustível de Cam-
po Novo, que já vem sendo alardeada há 
pelo menos uns seis anos, deve sair em 
breve. Pelo menos o projeto pode sair 
do papel, assim que for possível encon-
trar um local para a instalação do em-
preendimento, mas isso é notícia velha. 
A Informação nova é que a empresa res-
ponsável pela implementação do proje-
to no município anunciou que manterá 
o ex-prefeito Antônio Sartori à frente 
do empreendimento. A empresa afirmou 
que Sartori conhece os detalhes do pro-
jeto e por estar por dentro, é a pessoa 
mais indicada, estando ou não ocupando 
o cargo de prefeito, para seguir a frente 
da iniciativa.

NOVO HOSPITAL

Há uma expectativa muito grande 
quanto as obras, em andamento, do Hos-
pital Regional de Palmeira das Missões. 
Os grandes investimentos que estão sen-
do colocados no local, devem trazer re-
sultados positivos nos atendimentos de 
média e alta complexidade na região, no 
entanto, existem pessoas por dentro do 
projeto que estão temendo que ele ainda 
demore para fica em condições de uso, 
já que ainda não há previsão orçamen-
tária detalhada para equipar e colocar o 
projeto para funcionar.

ELEIÇÕES 2020

Abre no dia 05 de março e se estende 
até o dia 03 de abril a janela partidária 
para troca de partido de vereadores que 
desejam concorrer nas próximas elei-
ções por legendas diferentes das atuais.

***Dizem por aí que se depender de um 
pé quente para se eleger nas próximas 
eleições um dos pré-candidatos começou 
o ano com azar.
***Foi assistir a estreia do Grêmio no 
Gaúchão e viu o tricolor levar 2 a 0 do 
Caxias. Pé frio. kkkk
***Dizem por aí que se o Miraguai de-
pender dos seus atletas para montar time 
a coisa não está muito boa.
***Apesar da última vitória, os jogado-
res portelenses estão preterindo a equipe 
por qualquer outro compromisso.
***Dizem por aí que a eleição para o 
Conselho Tutelar de Redentora não é a 
única sob análise da justiça.
***Compra de voto e transporte de elei-
tores são os casos que mais aparecem. 
Isso poderá trazer à tona novidades em 
breve.
***Já tem conselheiro da região, recém 
empossado, pensando em renunciar para 
concorrer a vereador.

***2020 nem começou e já tem o pri-
meiro vazamento de foto intimas na re-
gião. O ano promete.
***Enfim a maioria das escolas da re-
gião conseguiram finalizar o ano letivo 
de 2019. Isso acontece porque na região 
a adesão a greve aconteceu mais tarde 
do que em outras regiões do estado e por 
aqui o pessoal voltou ao trabalho mais 
cedo. Agora férias.
***A quebra de braço entre sindicatos 
e o governo do estado deve continuar. 
A notícia de que pode fechar algumas 
agências do Banrisul já coloca o gover-
no noutra situação de conflito.
***Em meio a tantos nomes cogitados 
para concorrer nas eleições de Tenen-
te Portela, parece que tem um “sangue 
novo” pintando na área.
***O nome foi ventilado e bem aceito 
dentro do partido que ele está filiado, 
agora resta saber se o empresário/agri-
cultor estaria disposto a concorrer.

De 20 de julho à 20 de 
agosto. Esse é o período para 
as convenções eleitorais e re-
gistro das candidaturas para 
as eleições de outubro. Por 
mais, que alguns partidos 
possam fazer acertos e até 
anunciarem nomes a qual-
quer momento, é neste perío-
do que eles devem ser oficia-
lizado, sendo que, segundo a 
lei, qualquer filiado com os plenos direitos políticos e em dia com suas obriga-
ções eleitorais, poderá colocar o seu nome para análise da executiva partidária.

Uma das grandes novidades para as eleições desse ano, está concentrado no 
fato de que para vereador não haverá mais coligações. Os votos que irão para a 
disputa são somente aqueles obtidos pelo partido. Isso acaba com aquela situação 
de um partido lançar apenas um candidato viável e se aliar a grupo para conseguir 
uma cadeira. Todos os partidos terão que pensar em suas nominatas de maneira 
que possa agregar um número básico de votos. Caso contrário vão ficar fora.

Essa nova realidade tende a aumentar o número de candidatos a vereadores 
nas próximas eleições e redesenhar o mapa do poder nas câmaras de vereadores 
da região.

Desde o mês de novembro, mais de 70 municípios decretaram emergência em 
virtude da falta de chuvas. As perdas já são sentidas nas produções de milho, soja, 
fumo e agora chega também na bacia leiteira. Apesar de desuniforme, na região, por 
enquanto, são registrando bons índices de chuva.
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 Cresol remunera cooperados 
com juros sobre Capital Social

No final do último ano as cooperati-
vas filiadas ao Sistema Cresol Baser cre-
ditaram aos cooperados R$ 20 milhões 
de juros ao Capital Social. Seguindo a 
tendência de crescimento das coope-
rativas de Crédito, a Cresol construiu 
uma relação de confiança com seus co-
operados e com foco no relacionamento 
personalizado ampliou seu portfólio de 
soluções financeiras que atendem, hoje, 
todos os públicos.

Mais de 200 mil famílias em dez 
estados brasileiros foram beneficiadas, 
proporcionalmente, pela remuneração 
que somada ao capital social de cada só-
cio garante mais uma reserva que poderá 
ser usufruída no futuro.

“O capital social é uma reserva de 
segurança para o futuro do cooperado, 
que funciona como uma espécie de pre-
vidência com uma remuneração justa 
para que o recurso seja valorizado 
anualmente”, disse o superinten-
dente da Cresol Baser, Adriano 
Michelon.

O cooperativismo se forma a 
partir de uma associação de pesso-
as que juntas destinam seus capi-
tais sociais para compor o patrimô-
nio de uma cooperativa para que 
ela possa operar e crescer. Os juros 
desse capital são remunerados ano 
a ano e divididos de forma propor-
cional entre os sócios. Este é um 
dos principais diferenciais entre as 
instituições financeiras cooperati-
vas e os bancos.

O superintendente da Cresol 
lembra, ainda, que para a coope-
rativa o capital social representa 
um fortalecimento do patrimônio 
líquido, além de transparência na 
gestão dos recursos. “O capital so-
cial é uma fonte de recursos com 
menor custo, e possibilita que os 
cooperados obtenham linhas de 
crédito com prazos maiores de pa-
gamento. Além disso, demonstra a 
importância do cooperado para a 
evolução da cooperativa e repre-
senta estabilidade financeira e se-
gurança para a instituição”, finali-
za Michelon.

Com mais de 20 anos de história, a 
Cresol é hoje uma cooperativa consoli-
dada. Com sua sede em Francisco Bel-
trão, a Central Cresol Baser atua em dez 
estados brasileiros – Paraná, Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Rondônia e Amazonas – e aten-
de mais de 200 mil famílias cooperadas 
em 240 agências de relacionamento.

Hoje o sistema Cresol Baser repre-
senta mais de 56% da Confederação que 
é composta por quatro centrais. Cres-
cendo a cada dia, o Sistema trabalha 
com foco nas pessoas, considerando a 
individualidade como algo determinan-
te para ser a instituição financeira capaz 
de atender as necessidades do cooperado 
com sensibilidade e eficiência para que 
todos realizem seus sonhos, propósitos 
e negócios.

Mais de 200 familias de 10 estadois brasileiros foram beneficiadas

Novas placas de veículos serão 
obrigatórias a partir deste mês

D
ivulgação

Após sucessivos adiamentos, come-
çará a valer a partir do próximo dia 31 
de janeiro a obrigatoriedade do uso da 
placa do Mercosul em todos os estados 
do país. O prazo atende ao estipulado 
na Resolução nº 780/2019 do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN), de 
julho do ano passado, que determina que 
as unidades federativas devam utilizar o 
novo padrão de Placa de Identificação 
Veicular (PIV).

Desde a decisão pela adoção da placa 
do Mercosul, a implantação do registro 
foi adiada seis vezes. A adoção do siste-
ma de placas do Mercosul foi anunciada 
em 2014 e, inicialmente, deveria ter en-

trado em vigor em janeiro de 2016. Em 
razão de disputas judiciais, a implan-
tação ficou para 2017 e depois, adiada 
mais uma vez para que os órgãos esta-
duais de trânsito pudessem se adaptar ao 
novo modelo e credenciar as fabricantes 
das placas.

As novas placas já são utilizadas na 
Argentina e no Uruguai. A previsão é 
que em breve comecem a valer também 
no Paraguai e na Venezuela.

Dos 26 estados brasileiros, já aderi-
ram à nova PIV: Amazonas, Bahia, Es-
pírito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul e Rondônia.

A obrigatoriedade das novas placas já foi adiada seis vezes

Divulgação/Detran RS
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Amuceleiro debateu impacto do 
novo piso do magistério na 

Região Celeiro

A Associação dos Municí-
pios da Região Celeiro – Amu-
celeiro, realizou no dia 17 de 
janeiro, a primeira assembleia 
do ano, com a presença de pre-
feitos, vice-prefeitos e secretá-
rios dos municípios que com-
põem a região.

Dentre diversos assuntos de 
interesse regional, o tema mais 
discutido foi o reajuste do piso 
do magistério, pois os gesto-
res municipais reconhecem a 
necessidade de valorizar estes 
profissionais que possuem uma 

função de suma importância 
para a sociedade, mas ao mes-
mo tempo se preocupam com 
os impactos financeiros que 
podem agravar a situação dos 
cofres públicos. 

O Piso Nacional do Magisté-
rio deve passar de R$ 2.557,74 
para R$ 2.886,15 em janeiro de 
2020 para atuação de 40h, um 
reajuste de 12,84%. A lei fe-
deral 11.738/2008 estabelece o 
piso como uma referência ini-
cial para as carreiras do magis-
tério e, portanto, estipula esse 

valor para aqueles profissionais 
com nível médio, magistério.  
O piso atualmente varia de um 
município para outro, mas a 
maioria dos Municípios da re-
gião Celeiro já pagaram acima 
do Piso no ano de 2019. O Pre-
sidente da Associação, Prefeito 
Nei de Braga, falou sobre os 
preparativos para a comemora-
ção dos 50 anos da Amuceleiro 
e recebeu na Assembleia o De-
putado Federal Nereu Crispim 
que deixou sua mensagem de 
apoio aos Municípios da região.

Assembleia foi realizada na sede da Amuceleiro em Três Passos

Ginásio Municipal de Esportes de Três 
Passos passará por revitalização

O prefeito de Três Passos, 
José Carlos Amaral, encami-
nhou para licitação o projeto de 
reforma do Ginásio Municipal 
de Esportes Aloysio Scheuer-
mann, nesta terça-feira (14). 
Há meses, o projeto vem sen-
do discutido e trabalhado com 
diversos setores da sociedade, 
como atletas do basquete (Ate-
nas), do futsal (Atlec), impren-
sa, Câmara Municipal de Ve-
readores, pessoas e entidades 
vinculadas ao desporto, como 
o CMD e Secretaria Municipal 
da Educação, Cultura, Despor-
to e Turismo.

Segundo o prefeito, este 
projeto é de grande importância 
para o município, pois o giná-
sio foi sempre uma grande re-
ferência para o esporte local e 
regional. “Todas as condições 
da estrutura do ginásio foram 
analisadas junto à equipe técni-
ca, não restando dúvidas de que 
a reforma deverá ser completa. 
Vamos proporcionar um local 
novo e moderno, com condi-
ções de Três Passos retomar o 
posto para sediar grandes com-

petições”, ressaltou.
Concebido em 1974, o Gi-

násio de Esportes nunca rece-
beu investimento considerável 
ao longo desses anos. Em 2015 
ocorreram relevantes melhorias 
na iluminação, pinturas, colo-
cação de grades e instalação 
de um local apropriado para a 
arbitragem e Brigada Militar. Já 
em 2019, um novo passeio foi 
construído na área externa, com 

piso intertravado.
A reforma do local sempre 

foi uma das metas da Admi-
nistração Municipal e será re-
alizada com recursos oriundos 
a partir de um acordo firmado 
com a Câmara Municipal de 
Vereadores, que abriu mão do 
orçamento impositivo (mais 
de R$ 800 mil), bem como de 
aporte financeiro da Prefeitura 
Municipal.

Projeto vai revitalizar o ginásio municipal de esportes
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A última vez
Você já parou para pensar que a vida é reple-

ta de últimas vezes? Todos os dias alguém faz 
alguma coisa pela última vez e nem se da conta.

Teve um dia em que a gente viu uma pessoa que amava pela 
última vez. E nem deu importância. Talvez devêssemos ter para-
do um pouco mais, olhado com mais atenção. Sorrido com um 
pouco mais de vontade e até ter dito um adeus mais caloroso, 
mas não fizemos, não porque somos seres gélidos, mas, naquele 
instante, nem sequer imaginávamos que era a última vez.

Eu lembro da última vez que vi meu avô. Não consigo lembra 
a estação do ano, mas creio que era verão e era quente. Ele esta-
va internado há dias. Como já estava no rádio e meu programa 
coincidia com o horário de visitas, não fui nenhuma vez ver ele.

Um dia minha mãe me disse que ele queria me ver. Fui a noi-
te. Aproveitei-me do parentesco com uma das enfermeiras para 
furar o horário e ir até o quarto dele. Ele já estava nas últimas. Já 
não falava direito e tinha muita dificuldade para manter os olhos 
abertos. Lembro que ele olhou para mim, e lhe juro, que ele sor-
riu. Depois voltou para a expressão de nada que se formou em 
seu rosto. Eu não disse nenhuma palavra, mas sabia que aquela 
era a última vez que iria vê-lo com vida. Foi a última vez que o 
vi em definitivamente, já que no velório não me aproximei do 
caixão.

Claro que fiquei triste quando meu avô morreu, mas tantos 
anos depois me alegra o coração pensar que naquela hora gélida 
em que ele sentia a morte roubar-lhe o último sopro de vida, ele 
pediu para minha mãe para me ver e sorriu para mim, uma última 
vez.

Às vezes eu tento lembrar quando foi a última vez que joguei 
bola com os guris do Esporte Clube Barroca. Era assim que nos 
chamavamos o nosso time de vizinhança. Não consigo.

Do lado da minha casa, em um gramado, montamos duas tra-
ves de madeira de eucalipto e ali jogamos por muitas vezes e 
muitas vezes, mas houve uma que foi a última. Queria tanto me 
lembrar dessa última vez...

Tenho certeza que naquele dia Eu e o “Sapaterinho” esco-
lhemos os times. Era sempre nos dois, por ser os mais velhos. 
“Sapaterinho” foi o único São Paulino que conheci. Sério, nunca 
mais convivi com um torcedor do São Paulo.

Naquela última vez acho que o Matheus ficou no meu time. 
Ele sempre ficava no meu time. De todos os guris que jogavam 
com nós o Matheus foi o que eu conheci a mais tempo. Pratica-
mente, apesar da diferença de idade, nos criamos juntos. Nossos 
caminhos se cruzaram durante toda a infância. Engraçado pensar 
nisso. Se teve algum pênalti naquela última vez, foi ele que ba-
teu. Ele sempre batia.

Acho que naquela última vez o Charles do Belô, deve ter 
acertado um chute de loge bem no ângulo. Ele nunca foi craque. 
Era gordinho, lento, não sabia driblar, marcava mal, mas sempre 
acertava um chute de longe bem no ângulo. Todo o jogo saia 
pelo menos um gol assim. Quando recebi a notícia da morte do 
Charles, a primeira coisa que me veio a cabeça foi ele batendo 
com a parte de fora do pé, mandando no ângulo e gritando: “pega 
goleiro”.

Naquele dia provavelmente a gente discutiu, gritou, corne-
teou, riu, lamentou, comemorou, ficou feliz e triste. Talvez até a 
gente tenha dito ao final: “amanhã vamos o mesmo time”, mas 
não teve amanhã. Aquela foi a última vez e a gente nem se deu 
conta disso.

Se eu soubesse que aquela era a última vez teria dado um 
abraço em cada um deles. Principalmente no Charles e no Juju, 
porque esses, o mundo já levou, e o braço hoje é impossível.

A vida seria diferente se a gente soubesse que aquilo que esta-
mos fazendo, estamos fazendo pela última vez. Talvez se tivésse-
mos noção disso, faríamos a coisas com mais cuidado e capricho 
e talvez a vida fosse um pouco melhor.

Será que não está na hora de valorizarmos mais os gestos sim-
ples da vida como se eles tivessem acontecendo pela última vez? 
pois, é triste pensar, mas talvez eles estejam...
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Prefeito cassado seguirá a 
frente de projeto de Usina 

em Campo Novo

A Empresa USI ( Usinas Sociais In-
teligentes ) que fará o investimento da 
Usina de Etanol em Campo Novo, pas-
sará agora para a finalização da aqui-
sição da área de terra e posteriormente 
para a fase do Licenciamento Ambien-
tal. Assim o projeto seguira em seu cur-
so normal e a instalação da tão sonhada 
Usina em Campo Novo se torne realida-
de muito em breve.

Segundo uma reportagem públicada 
pelo site Observador Regional, o desejo 
da USI é em manter Antônio Sartori a 
frente deste projeto para Campo Novo, 

independente de estar Prefeito ou não, 
pois no entendimento da Empresa USI,  
Sartori, foi quem correu atrás de todos 
os trâmites e chegou até este momento 
sabendo tudo o que é necessário, pois 
possui todas as credenciais exigidas pe-
los investidores

A Empresa USI juntamente com a 
Secretaria de Desenvolvimento do RS 
sempre acreditou e confiou neste projeto 
em Campo Novo, sabendo das potencia-
lidades, pois é um projeto possível, viá-
vel e transformador, e ninguém melhor 
do que Sartori para seguir à frente deste 
sonho para toda a região.

Observador Regional

Justiça decide que MTG dê 
posse para candidata mais 

velha após empate nas urnas
Desde um empate nas urnas, que os 

integrantes do Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho, não sabem quem será 
a próxima mandatária da entidade em 
2020. Por enquanto Nairo Callegaro se-
gue comandando a entidade.

Em um novo capítulo envolvendo a 
disputa pela presidência do MTG, o Tri-
bunal de Justiça-TJ negou o no último 
dia 21 um recurso do MTG para empos-
sar a nova presidente da entidade. Com 
isso a posse segue suspensa até o mérito 
final. Na disputa estão Gilda Galeazzi e 
Elenir Winck, que foram as duas candi-
datas ao cargo, porém tiveram empate 
nas urnas. A questão foi parar na justi-
ça porque Gilda Galeazzi defende que o 
critério de desempate é o candidato com 
mais idade, no caso, ela. Já o MTG quer 
dar a vitória para a chapa com o inte-
grante de maior idade, que seria a con-
trária a dela.

Para o desembargador Dilso Domin-
gos Pereira, da segunda instância do Ju-
diciário, o critério de desempate no plei-
to deve ser a idade do candidato mais 
idoso, e não do integrante da chapa. A 
decisão da justiça em negar o recurso foi 

tomada após o MTG recorrer da liminar 
que mantém suspensa a posse.

Na tarde desta quinta-feira, 23, a jus-
tiça concedeu uma liminar em favor de 
Gilda Galeazzi, obrigando o MTG a dar 
posse para a candidata.

O argumento para a interpletação 
dada pelo MTG é de que as eleições são 
parlamentaristas, ou seja, os votos são 
para chapa e dentro da chapa eleita é que 
se decide quem será o presidente. Se o 
assunto não for resolvido neste sábado, a 
decisão deverá ficar nas mãos da justiça.

Na eleição que foi realizada em La-
jeado as duas candidatas obtiveram 530 
votos. O empate é inédito na história da 
entidade tradicionalista, por isso, não há 
precedente quanto a forma de desempa-
te.

Integrantes do Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho falam em mudança no 
Estatuto para deixar mais clara a ques-
tão, seguindo a decisão que for tomada a 
partir de agora.

Essa é a primeira eleição disputada 
apenas por mulheres, e independente da 
decisão, será a primeira vez que a enti-
dade terá uma mulher como presidente.
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ESPECIAL

Extravio de Bloco
Osmar Batista Canterle, residente em Miraguaí,  comunica que 

perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P  183 337601 a  P  0P  183 337610) com inscrição 
estadual sob o nº 2051003712 série P  183 337601.

Extravio de Bloco
Vianei Luiz Dalabrida, residente em Redentora  comunica que 

perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (P 150 754471 a  P 150 754480) com inscrição 
estadual sob o nº 2161034795 série P 129 489321.

Extravio de Bloco
Juliana Jacinto, residente em Redentora,  comunica que perdeu, 

extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor 
Rural (P 083 720791 a  P 083 720800) com inscrição estadual sob 
o nº 2161036135 série P 083 720791.

Extravio de Bloco
Vianei Luiz Dalabrida, residente em Redentora  comunica que 

perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (P 129 489321 a  P 129 489330) com inscrição 
estadual sob o nº 2161034795 série P 129 489321.

A nossa cadeia posterior de músculos é muito im-
portante para uma série de movimentos. A questão do alongamento é 
a maior mostra de que o ser humano tem dificuldades em encontrar o 
equilíbrio. Durante muito tempo, foi pregado sem a devida comprova-
ção, que o alongamento antes do treino prevenia lesões. Pois bem, di-
versos estudos mostraram que isso não era verdade. Como este era um 
“conhecimento” muito arraigado no cenário popular, diversos profissio-
nais de educação física formaram frentes de divulgação de informação 
de qualidade. Até ai tudo certo, o problema é que agora se deixou de 
trabalhar a flexibilidade. Resultado, muitas pessoas encurtadas, princi-
palmente em cadeia posterior.

O alongamento é uma maneira de melhorar a flexibilidade, que é 
dividida em diversos itens (alongamento, flexibilidade, flexionamento). 
Um corpo flexível é muito menos propenso a lesões e apresenta melho-
res resultados em termos ganho de força.

Quando falo em cadeia posterior, você tem que ter clareza do que 
estou falando. Cadeia posterior é o conjunto de vários músculos, ini-
ciando pela panturrilha (tríceps surral), passando pela coxa (isquioti-
biais), glúteos e músculos lombares. Portanto, não estamos falando de 
um ou dois músculos, mas de vários. 

Além disso, estes músculos tem uma enorme capacidade de torque 
e geralmente apresentam bons graus de força em indivíduos treinados. 
Isso se deve a sua capacidade de estabilização da postura e produção 
de força. 

Desta mesma forma, é muito comum encontrarmos pessoas com 
encurtamento nestes músculos. Isso faz com que uma série de movi-
mentos sejam prejudicados, principalmente em termos de amplitude, 
fundamento primordial dos padrões de movimentos no ganho de força.

Os homens tem menos flexibilidade do que as mulheres. Com isso, 
a incidência de homens com encurtamentos severos em cadeia posterior 
é muito comum, gerando falta de mobilidade do quadril, com instabili-
dade da região lombar e maior chance de lombalgias.

Se você quer testar isso, basta tentar alcançar os pés sem dobrar os 
joelhos. Se não conseguir, pode ter certeza que precisa de um trabalho 
específico de flexibilidade! 

Perceba também que estamos falando basicamente de 4 grupamen-
tos musculares distintos, que precisam de um trabalho específico de 
flexibilidade. Por isso, no treinamento, é preciso levar isso em conta e 
potencializar os treinos generalistas. 

Um dos exercícios que mais é afetado pela falta de flexibilidade de 
cadeia posterior é o agachamento. A partir do momento em que passa-
mos da linha de 90º do joelho, temos uma maior solicitação de alonga-
mento dos músculos da cadeia posterior.

O que você não pode é deixar de treinar seus músculos da cadeia 
posterior, em termos de flexibilidade!

Flexibilidade do Bíceps Femoral
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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação 

de Miraguaí-RS convoca todos os trabalhadores da Alimentação 
que trabalham na Empresa Mais Frango LTDA, Fábrica de Ração 
e Embutidos para Assembléia Geral a realizar-se no dia 31 de ja-
neiro de 2020, tendo como local o pátio enfrente a Empresa Mais 
Frango RS 330, Km 03 Bairro Irapuá- Miraguaí, com início em 
primeira chamada as 14:00 horas e em segunda e última chamada 
as 15:00 horas. Com a seguinte ordem do dia:

a) Banco de horas
b) Reforma da Previdencia 
c) Reforma Trabalhista
d) Assuntos Gerais 
          
                           Raimundo Adolfo Hepp
                                  PRESIDENTE.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº 01/2020. OBJETO: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para uso 

na merenda escolar. JULGAMENTO: 17/02/2020 às 08h:30min. 
Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Infor-
mações: 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, 24/01/2020.
CELSO JOSÉ DAL CERO

Prefeito Municipal

Após férias, prefeito de Coronel 
Bicaco retorna ao cargo

Em solenidade realizada às 
17 horas da última segunda-
-feira, dia 20 de janeiro, no Ga-
binete do Prefeito, aconteceu o 
ato de retorno ao comando do 
Executivo Municipal de Coro-
nel Bicaco do Prefeito Jurandir 
da Silva, após um período de 20 
dias de férias.

O ato contou com a presen-
ça dos Secretários Municipais 
da Educação, Obras, Fazenda, 
Saúde, Planejamento e Meio 
Ambiente, Agricultura, Assis-
tência Social e do Interventor 
da Associação Hospitalar San-
to Antônio de Pádua, havendo 
também o retorno dos Secretá-
rios titulares das duas primei-
ras secretárias aqui citadas. O 
evento foi registrado pelo site 
Observador Regional.

Em sua manifestação o Vi-
ce-prefeito relatou as ativida-
des realizadas, e agradeceu o 
empenho e sintonia com os Se-
cretários e demais servidores na 
continuidade dos trabalhos, que 

mantiveram seu ritmo, mesmo 
com uma parte destes, estando 
em férias.

Por sua vez, o Prefeito Ju-
randir agradeceu pelo trabalho 
e desenvoltura do Prefeito em 
Exercício Arleu Valadar, que 
acompanhou de perto as ativi-
dades realizadas, demostrando 
atitude e compromisso com o 
Município, mantendo a siste-
mática e os objetivos estabele-
cidos pelo atual governo.

Registrou seu desejo e a dis-
posição de que o Vice Prefeito 
Arleu permaneça de forma ati-
va interagindo e auxiliando a 
Administração Municipal, nas 
tantas atividades inerentes ao 
poder público.

Por fim, de forma convic-
ta registrou a satisfação de ter 
uma equipe comprometida com 
os interesses públicos, sobre a 
qual inexistem qualquer tipo 
de comentário ou acusação de 
uso indevido da máquina pú-
blica, fazendo cumprir com os 
propósitos que elegeram este 
governo.

Reconheceu a impossibili-
dade de agradar a todos, bem 
como eventuais erros, conside-
rando-os inerentes a quem go-
verna e precisa fazer escolhas, 
mas que jamais houve má fé ou 
intenção de ocasionar qualquer 
tipo de prejuízo ou perseguição 
política.

Registrou o profissionalis-
mo implantado e as conquistas 
que antecessores não realiza-
ram, destacando a implantação 
do piso salarial aos professores 
e a reclassificação dos servido-
res ocupantes de cargos de me-
nor remuneração.

Como consequência disso, 
obteve a confiança e o com-
prometimento de grande par-
te destes servidores, que hoje 
trabalham motivados, citando 
o exemplo das obras de pavi-
mentação asfáltica, realizadas 
exclusivamente por estes servi-
dores.

O ato foi encerrado com a 
assinatura da Ata de transição 
de governo, que foi abonado 
por todos os presentes.

Ascom/Coronel Bicaco

Prefeito Jurandir ficou afastado do cargo por 20 dias, período em que o vice assumiu o cargo

Sicredi financiou 34% 
das instalações para 

geração de energia solar 
em SC e no RS em 2019
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), fo-

ram instaladas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul 18,8 mil 
novas unidades de geração fotovoltaica em 2019, um aumento de 
136% em relação ao ano anterior. Desse total, 6.410 mil contaram 
com as linhas de crédito oferecidas pelo Sicredi, o que representa 
34% das instalações para geração desse tipo de energia. “O Sicredi 
está atento às necessidades dos associados e à atual demanda por 
soluções mais sustentáveis, como a produção de energia limpa e 
renovável, o que resultou, no ano passado, em um crescimento de 
231% no número de operações dessa linha de crédito, nos dois 
Estados, em comparação com 2018”, destaca o vice-presidente da 
Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Em valores financiados 
pelo Sicredi em SC e no RS, 2019 registrou volume de R$ 461 mi-
lhões, um aumento de 158% em relação a 2018, quando os finan-
ciamentos para aquisição de equipamentos para geração de energia 
solar atingiram R$ 178 milhões.

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar) indicam que a energia solar produzida no País representa 
1,4% do total da matriz elétrica nacional. Além do financiamento 
de energia fotovoltaica, o Sicredi oferece outras linhas de crédito 
que também contribuem com o desenvolvimento e a sustentabili-
dade como, por exemplo, o Pronaf ECO e a linha ABC (Agricultu-
ra de Baixo Carbono).

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometi-
da com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimen-
to das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza 
a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exer-
cem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi 
está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agên-
cias, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

A partir dessa 
edição, o Província, 

retoma sua 
circulação normal
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Prazo para regularizar o título de 
eleitor acabará em maio

Os cidadãos que tiveram o 
título de eleitor cancelado têm 
até o próximo dia 06 de maio 
para regularizar a situação. 
Após esse prazo, quem não esti-
ver com o documento validado, 
não poderá votar nas eleições 
municipais de outubro deste 
ano, quando serão escolhidos os 
novos prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores, nos 5.568 municí-
pios do país.

Em 2019, aproximadamente 
2,4 milhões de títulos de elei-
tor foram cancelados porque 
as pessoas deixaram de votar 
e justificar a ausência por três 
eleições seguidas. Para a Justiça 
Eleitoral, cada turno equivale a 
uma eleição.

Para regularizar o título de 
eleitor, o cidadão deve compa-
recer ao cartório eleitoral mais 
próximo de sua residência, 
preencher o Requerimento de 
Alistamento Eleitoral (RAE) e 
apresentar um documento ofi-
cial com foto. Além disso, será 
cobrada uma multa de R$ 3,51 
por turno que ele deixou de 

comparecer. O prazo para fazer 
a solicitação termina em 06 de 
maio, último dia para emissão 
do título de eleitor e alteração 
de domicílio eleitoral antes do 
pleito de outubro.

Além de ficar impedido de 
votar, o cidadão que teve o tí-
tulo de eleitor cancelado fica 
impossibilitado de tirar passa-
porte, tomar posse em cargos 
públicos e fazer matrícula em 

universidades públicas, entre 
outras restrições.

A situação de cada eleitor 
pode ser verificada no site do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O primeiro turno será 
realizado no dia 04 de outubro. 
Se necessário, o segundo turno 
ocorrerá no dia 25 do mesmo 
mês. Cerca de 146 milhões de 
eleitores brasileiros estarão ap-
tos a votar.

O prazo para regularizar o título de eleitor vai até o dia 06 de maio
D

iones R
oberto B

ecker

Prorrogadas as matrículas na rede 
estadual para o ano letivo de 2020

Secretaria Estadual da Edu-
cação (SEDUC) prorrogou o 
período de inscrições e transfe-
rências dos estudantes na rede 
estadual de ensino para o ano 
letivo de 2020. O novo prazo 
vai até a próxima quarta-feira 
(22) e irá beneficiar os alunos 
que não se matricularam no site 
da SEDUC em tempo hábil. 
Depois, os pais ou responsáveis 
devem comparecer à escola de-
signada pelo sistema entre os 
dias 30 de janeiro e 07 de feve-
reiro para efetivar a vaga.

A regra vale para a inscrição 
dos educandos dos primeiros 
anos do ensino fundamental e 
médio e para transferências dos 
estudantes do 2º e 3º anos do 
ensino médio.

Documentos:

As inscrições e transferências online somente se-
rão efetivadas com a matrícula presencial nas esco-
las e mediante a entrega dos seguintes documentos:

- Certidão de nascimento do aluno ou RG e com-
provante de escolaridade;

- Comprovante de residência do responsável e RG 
do responsável;

- Para os alunos do 1º ano do ensino fundamental: 
Cartão Nacional de Saúde, Número de Identificação 
Social e atestado de vacinação.

Fonte: SEDUC

Diones Roberto Becker

Enraizada nos quatro cantos do Rio Grande, a Tradição 
Gaúcha é cultivada de geração a geração. 

    “O que tu ganhas com isso? Ou ainda, Quanto tu 
ganhas com isso?

     São perguntas frequentes quando se trata de Tradi-
cionalismo. Seja em conversas com a família, com os ami-
gos, ou mesmo em rodas de chimarrão no CTG, as per-
guntas quase sempre vêm associadas ao fator “dinheiro”, 
algumas vezes solução, muito mais vezes problemas que 
corrompe, deturpa e inverte valores em nossa sociedade.

    Acontece que quando se trata de tradicionalismo, 
aquele idealizado por Lessa, Paixão, Cyro e outros tantos 
mestres, são envolvidas “coisas” maiores “coisas que o 
dinheiro não compra e não conquista, não plena e verda-
deiramente.

    Amor, amizade, educação, carinho, desenvolvimen-
to, conhecimento, persistência, força de vontade e evolu-
ção, são algumas das “coisas” que herdamos, regalamos 
e multiplicamos por meio de um Movimento que já tem 
mais de meio século de história.

    Mas, e, algumas dessas “coisas”, o dinheiro não 
compra?

    Em parte. O dinheiro pode comprar um livro, mas 
não a vontade de lê-lo, pode pagar uma escola, mas não 
a sede pelo conhecimento.

   E é exatamente isso que o tradicionalismo proporcio-
na. A vontade de correr atrás dos sonhos, de aprender, de 
crescer, de evoluir...

   É claro, existem exceções de inversão de valores e 
condutas dentro do Movimento, mas e onde não tem?

   O importante é que saibamos “separar o joio do trigo” 
e não nos deixemos contaminar por atitudes que não re-
presentam a verdadeira essência do tradicionalismo.

    Quando Antoine de Saint-Exupéry escreveu que “o 
essencial é visível aos olhos”, não poderia ter trazido maior 
lição a uma humanidade cada vez mais cheia de ganância 
e vazia de valores, que busca o ter antes de ser e o pre-
enchimento dos olhos alheios antes do próprio coração.

    Que o verdadeiro tradicionalismo prospere, evolua e 
invada os corações de todos os tradicionalistas, justifican-
do os meios, os fins e todos os esforços que nos trazem 
“coisas” que jamais encontraremos em cabides, armários 
ou prateleiras.

 Fonte: Roberta R. Jacinto.

     Aproveitando o espaço, teremos no dia 07 de fe-
vereiro, no CTG Sentinela da Fronteira, Jantar Dançante 
com animação de um Conjunto da cidade de Miraguaí, iní-
cio às 20.hs.

     Será servido no cardápio: Buffet de Massas, galetos 
e saladas.

     Após, o jantar será empossada a nova Diretoria da 
Entidade.

     Fichas no valor de R$ 25,00 adultos e para crianças 
de 08 a 12 anos, R$ 10.00.

Fichas podem ser adquiridas com a Patronagem da En-
tidade.

     E nas próximas colunas, voltaremos com “Os filhos 
da Terra contam seu Pago”. Teremos muitas estórias para 
contar, e também “As Filhas da terra Contam Seu Pago, 
afinal elas também tem suas estórias para contar.

            
     Até  próxima.

O Que Realmente Se Leva 
do Tradicionalismo!
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Chuva volta a região, mas perdas já são registradas
De tanto os agricultores pedirem a 

chuva enfim voltou a região. Não foi 
nada muito significativo, mas o suficien-
te para devolver o ânimo para quem já 
temia que a seca pudesse decretar perdas 
consideráveis nas lavouras.

A verdade é que na região de Tenente 
Portela nem foi a total falta de chuva que 
prejudicou a produção de milho e soja 
que estão na lavoura ainda, mas a desu-
niformidade com qque as precipiações 
cairam nos últimos meses.

Enquanto alguns pontos tiveram 
bons índices pluviométricos, outros não 
resgitaram quase nada de chuva. Produ-
tores que tem lavouras em área diferen-
tes da região são os que mais sentiram a 
diferença, uma vez que em algum ponto 
a plata veio com vigor e se desenvolvem 
bem, em outros ela pena e já dá para se 
contabilizar algumas perdas, pelo menos 
na expectativa de produtividade.

A safra da soja, principal produção 
da região, iniciou o ano com expectativa 
de rendimento na casa de 55 sacas por 
hectare em média. Hoje os mais pessi-
mistas falam que esse indíce já caiu para 
a casa dos 45. Alguns aguardam os pró-
ximos dias e já começam a pensar no 

acionamento do seguro ágricola.
O mais recente boletim divulgado 

pela Defesa Civil na tarde desta quarta-
-feira (22)  aponta que aumentou para 
81 o número de cidades gaúchas em si-
tuação de emergência por causa da es-
tiagem, que atinge várias regiões do RS 
desde o fim do ano passado. Na terça-

-feira, eram 76. Os municípios que pas-
saram a integrar a lista são Montauri, 
Vanini, Marau, Guabiju e Fortaleza do 
Sul.

Existem ainda outras onze cidades 
gaúchas que informaram prejuízos cau-
sados pela estiagem e que poderão ter 
decretos de emergência assinados em 

breve. 
Também nesta quarta-feira, o muni-

cípio de Chuvisca, na região sul, um dos 
primeiros a decretar situação de emer-
gência, ainda em dezembro, teve o de-
creto reconhecido pela União e já está 
apto a receber recursos federais para 
amenizar os problemas.

A estiagem que atinge o Estado é 
considerada a mais severa desde a safra 
de 2012.

Conforme a Defesa Civil, a chuva 
dos últimos dias proporcionou melhorias 
localizadas, mas não alterou a situação 
de estiagem. Os problemas vão se esten-
der ao longo de fevereiro e só devem ser 
normalizados a partir do mês de março.

Estão sendo distribuídos reservató-
rios móveis para as comunidades mais 
afetadas. Nas últimas semanas, 23 cida-
des receberam os equipamentos que tem 
capacidade para 4,5 mil litros de água.

Um grupo de trabalho foi formado 
por Defesa Civil, Departamento de Re-
cursos Hídricos da Secretaria do Meio 
Ambiente e Infraestrutura (Sema) e 
Emater para avaliar a situação e prestar 
suporte técnico aos municípios e comu-
nidades atingidas.

Algumas culturas já registram perdas em virtude da falta de chuva adequada

Chuvas recuperam de 
forma parcial lavouras de milho, 

que segue em colheita

As  chuvas ocorridas atenuaram par-
cialmente a situação de déficit hídrico 
que a cultura do milho enfrenta no Es-
tado e favoreceram a evolução para as 
fases de maturação e colheita na maioria 
das regiões produtoras do Rio Grande 
do Sul. De acordo com o Informativo 
Conjuntural divulgado nesta quinta-fei-
ra (23/01) pela Emater/RS-Ascar, em 
parceria com a Secretaria Estadual de 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural (Seapdr), as lavouras de milho 
estão 15% em germinação e desenvol-
vimento vegetativo, 12% em floração, 
25% em enchimento de grãos, 26% ma-
duro e 22% do total já foram colhidos.

Na regional administrativa da Ema-
ter/RS-Ascar de Ijuí, que corresponde a 
10% da área cultivada com milho no Es-
tado, ainda que a umidade no solo tenha 
retornado, não foi possível a recupera-
ção das lavouras em estágio fisiológico 
avançado de final de ciclo. À medida 

que a colheita avança, a produtividade 
das lavouras tem sido menor, em con-
sequência da falta de água nos estágios 
críticos. Apesar disso, o produto colhido 
tem apresentado boa qualidade.

Na região de Santa Rosa, onde 60% 
do milho estão colhidos, a produtividade 
teve pequena queda em função da baixa 
umidade do solo, que atingiu lavouras 
em plena floração e formação inicial do 
grão. Com a melhora das condições de 
umidade do solo, foi iniciada a seme-
adura para o cultivo da segunda safra 
(milho safrinha) nas áreas colhidas. As 
chuvas da semana frearam as atividades 
de colheita e os produtores buscam a re-
tirada do produto da forma mais célere 
possível, para liberar as áreas também 
para a semeadura da soja safrinha. A boa 
produtividade obtida e os preços com 
tendência de elevação devem possibi-
litar boa rentabilidade da cultura nesta 
safra.

D
ivulgação

O cultivo da soja no RS alcançou a 
totalidade da área prevista para a safra 
2019/2020, que é de 5.956.504 hecta-
res. Das lavouras implantadas, 48% se 
encontram em desenvolvimento vegeta-
tivo, 39% em floração e 13% na fase de 
enchimento de grãos. Na regional admi-
nistrativa da Emater/RS-Ascar de Santa 
Rosa, que corresponde a 11,8% da área 
de soja no Estado, o desenvolvimento 
das lavouras ainda é satisfatório, mesmo 
com as condições de falta de umidade e 
de altas temperaturas nas últimas sema-
nas. As chuvas recuperaram parcialmen-
te as lavouras, apesar de já haver perdas, 

sobretudo nas Missões.
Na regional de Ijuí, o retorno das 

chuvas influenciou a emissão de folhas 
novas, de ramos laterais e o aumento 
da floração. Em geral, as plantas apre-
sentam tamanho menor do que o ideal, 
com índice foliar abaixo do esperado e 
potencial produtivo comprometido de-
vido à estiagem. Os índices de redução 
do potencial produtivo são diferentes 
conforme a localização das lavouras, o 
período de semeadura e o ciclo das cul-
tivares. No Corede Alto Jacuí é onde se 
identificam as maiores reduções de pro-
dutividade. Até o momento, há baixa in-
cidência de pragas.

Produtores terminam 
plantio da soja no estado

48% das lavouras já se encontram em desenvolvimento vegetativo

Emater
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Em artigo anterior mostrei que muitos idosos estão morrendo 
envenenados por inseticidas domésticos. Venenos para pernilon-
go, barata, cupim, mosca, rato e lesma também matam pessoas. 
São substâncias altamente tóxicas, exatamente como os agrotóxi-
cos perigosos dos quais as pessoas têm tanto medo.

 Você já se deu conta de que pode estar envenenando seu 
pai ou sua mãe idosos? Diarreia, fraqueza nas pernas, falta de 
apetite, tontura e confusão mental não são da velhice, muito me-
nos de virose. São sintomas de envenenamento por inseticidas 
domésticos. Se acontecer isso com o idoso de sua casa, corra para 
o hospital com ele, e nunca mais use inseticida.

 A ignorância parece estar tomando conta de todos. Até 
de gente estudada. E a ganância está levando pessoas influentes a 
agir de má fé. Atrizes de televisão, travestidas de donas de casa, 
se prestam a fazer comercial de veneno em horário nobre. Por 
dinheiro.

 O pior é que muitos acreditam que um inseticida que é 
TERRÍVEL CONTRA OS INSETOS não faz mal para uma pes-
soa.

 Ora, insetos, lesmas, ratos e humanos são absolutamente 
iguais do ponto de vista químico. Dentro do corpo desses bichos 
encontramos as mesmas substâncias químicas que estão no nosso 
corpo. Todos, humanos e bichos, respiram o mesmo ar, bebem a 
mesma água, alimentam-se das mesmas substâncias químicas da 
natureza, e ainda vivem na mesma casa planetária.

 Por que um veneno intoxica e mata pernilongos, lesmas, 
baratas, ratos e aranhas?  Porque o organismo deles não é capaz 
de defender-se, processando e excretando o veneno.

 O mesmo acontece com o ser humano. Ele é um animal. 
Como insetos e ratos, também não consegue processar e excretar 
as substâncias tóxicas dos inseticidas domésticos antes que lhe 
causem algum dano.

 Sabe por que as indústrias de químicos testam seus pro-
dutos em ratos antes de lançá-los no mercado? Porque ratos são 
extremamente parecidos com humanos. São onívoros como os 
humanos. Comem tudo o que os humanos comem. Vivem o mais 
perto que podem dos humanos, porque a comida nossa é a mes-
ma deles.

 E aí você acredita que um inseticida como Mortein, que 
também mata ratos, é “terrível contra baratas, pernilongos e ra-
tos”, mas não contra os humanos.

 Ah, mas é à base de água. Então joga um balde de água 
nas baratas, e pronto. Um veneno à base de água é muito pior do 
que os outros. Porque não tem cheiro e não deixa marcado o local 
da aplicação. Assim você pode aplicar onde já foi pulverizado, 
mesmo sem notar, e não precisa preocupar-se com a quantidade. 
É levado a não tomar precauções.

 Você precisa se informar sobre inseticida. Mas não 
adianta perguntar para o vendedor ou para a empresa de dedeti-
zação, porque eles sempre dirão que não faz mal para pessoas.

 E não acredite jamais na propaganda da televisão. Ela é 
sempre enganosa, antiética e criminosa. Exatamente como com-
provado no caso das carnes e mortadelas “de marca” da Fátima 
Bernardes e do Tony Ramos.

 Antes de comprar um veneno doméstico, ou deixar dede-
tizar tua casa, estude as fichas de informação e bulas de todos os 
venenos que compõem aquela marca de inseticida. Ao fazer isso 
você vai desistir da aplicação. Um detalhe. A bula não se refere 
a marca (SBP, Mortein, Baygon, Cotrine etc.), mas ao princípio 
ativo. Há uma bula para cada princípio ativo. Tem venenos com 
meia dúzia de substâncias diferentes, como o Mortein. Então tem 
meia dúzia de bulas.

  Você não tem o direito de ser ignorante quando o assun-
to é inseticida, pois poderá estar colocando em risco a vida da 
família toda, principalmente dos idosos que ficam sempre dentro 
de casa enquanto os demais saem para trabalhar ou estudar.

Os inseticidas e os idosos

Justiça afasta liminarmente 
duas conselheiras tutelares 

de Redentora

Em despachos proferidos 
nesta quarta-feira (23), a juíza 
Andrea Caselgrandi Silla, da 
Comarca de Coronel Bicaco, 
afastou liminarmente as conse-
lheiras tutelares do município 
de Redentora, Thainá da Rosa 
e Mônica Macalin dos Santos, 
que foram eleitas em outubro 
do ano passado.

A decisão da magistrada 
atendeu ao pedido formulado 
pelo Ministério Público (MP), 
de Coronel Bicaco, que ajuizou 
ações civis públicas em face de 
duas servidoras do órgão.

Segundo uma das denúncias 
do MP, existem contundentes 

indícios que a então candidata, 
Thainá da Rosa, efetuou irregu-
larmente intenso transporte de 
votantes, configurando conduta 
incompatível com a idoneida-
de moral exigida pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) para o desempenho da 
função.

Em outra ação, o Ministério 
Público aduziu que, ao tempo 
da candidatura para o cargo, a 
Mônica Macalin dos Santos, 
era servidora pública munici-
pal em Miraguaí e encontrava-
-se em gozo de auxílio típico 
de previdência, o que é vedado 
pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Ado-

Thainá da Rosa e Mônica Macalin dos Santos foram intimadas a apresentar 
defesas em relação as denúncias feitas pelo Ministério Público

lescente (CONANDA), que 
exige dedicação exclusiva para 
a função de membro do Conse-
lho Tutelar.

Em caráter liminar, a magis-
trada determinou o afastamento 
imediato das denunciadas do 
exercício do cargo, suspenden-
do as respectivas remunerações 
no período em que permanece-
rem afastadas.

A juíza Andrea Caselgran-
di Silla ainda ordenou que a 
decisão fosse comunicada ao 
município de Redentora e ao 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
(COMDICA) para que seja pro-
videnciada a nomeação de ou-
tros conselheiros tutelares para 
substituir as servidoras.

Por fim, foi determinada a 
citação das conselheiras tutela-
res para a apresentação de de-
fesa.

As duas conselheiras são 
herdeiras de politicos tradicio-
nais do município de Redento-
ra. Thainá da Rosa é filha do 
ex-vice prefeito Carlos da Rosa 
e Mônica Macalin dos Santos é 
filha do vereador Osmar Viana 
dos Santos.

Na eleição ocorrida em ou-
tubro, Thainá fez 344 votos e 
Mônica obteve 293 votos, sen-
do a primeira e terceira mais 
votada respectivamente.

Clic Portela

RD FOCO
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tor termina em maio
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Julgamento no STF que interessa 
a Região Celeiro acontecerá 

no final de abril
O Supremo Tribunal Federal 

(STF) reagendou para o próxi-
mo dia 29 de abril, em Brasília, 
a sessão para deliberar sobre a 
distribuição dos royalties e da 
participação especial de petró-
leo. Inicialmente, o julgamento 
estava marcado para novembro 
do ano passado.

Em março de 2013, uma 
decisão monocrática da mi-
nistra do STF, Carmém Lúcia, 
suspendeu os efeitos da Lei nº 
12.734/2012, que estabeleceu 
os critérios mais justos para a 
divisão dos recursos. Desde 
então, se aguarda o julgamento 
de quatro Ações Diretas de In-
constitucionalidade (ADIs) que 
questionam a constitucionalida-
de da legislação.

Para os dirigentes da Con-
federação Nacional dos Muni-
cípios (CNM), o adiamento da 
decisão somente colabora com 
a perpetuação do quadro de gra-
ves distorções fiscais e federati-
vas no país.

Um estudo elaborado por 
especialistas e apresentado aos 
ministros do STF mostrou que 
a cada mês, sem a validade da 
Lei nº 12.734/2012, estados e 
municípios chamados de não 
confrontantes deixam de anga-
riar R$ 1,7 bilhão provenientes 
dos royalties e da participação 
especial do petróleo.

– A solução definitiva do 
tema dos royalties é a agenda 
principal da CNM no Judici-
ário em 2020 e fundamental 

para que se avance no Pacto Fe-
derativo – ressaltou Glademir 
Aroldi, presidente da CNM. Ele 
assegurou que a entidade conti-
nuará atuante na questão e nas 
ações, na condição de amicus 
curiae, instituição admitida na 
ação por despacho da ministra 
relatora em função do grande 
interesse na questão e da possi-
bilidade de auxiliar com subsí-
dios.

Um levantamento da CNM, 
com dados até dezembro de 
2017, revela que as prefeituras 
brasileiras deixaram de receber 
R$ 19,8 bilhões do Fundo Es-
pecial do Petróleo (FEP).

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

As localidades da Região 
Celeiro possuem quatro dife-
rentes coeficientes no Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM). Devido a isso, verifica-
-se que as prefeituras congrega-
das pela Amuceleiro deixaram 
de ganhar no período de quatro 
anos entre R$ 1.749.946,97 e 
R$ 4.083.209,48.


