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Advogado

Reabilitação do HSA:
Uma referência no estado

Comemorando 5 anos o Centro é o único do estado 
credenciado para trabalhar com três especializações.

Nesse ano não sai 
Expotenpo

Organizadores suspendem evento após várias reuniões

Atendimentos dos 
Correios em Portela 
será suspenso na
segunda-feira
O anúncio segue uma decisão de justiça que 
determinou que o prédio da agência deve
passar por reformas estruturais. Os Correios
orientam os usuários a procurar
a agência de Miraguaí.
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Paixão 
por trens
Colecionador, Guilherme Borghezan criou uma 
cidade em miniatura em um ônibus, que se tornou 
ponto turístico em Frederico Westphalen. | Pág. 3 

Uso de telas por 
crianças deve 
ser limitado à 
idade | Pág. 5
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2 OPINIÃO

Os direitos dos trabalhadores são regidos pelas normas previstas na legislação tra-
balhista, CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Em regra a jornada de trabalho do 
empregado é de 8 horas diárias, totalizando assim 44 horas semanais, nos termos do 
artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal. Contudo, existem diferenças referentes 
aos seus direitos que dependem da forma com que as horas serão cumpridas, especial-
mente em relação ao horário noturno.

De acordo com o caput do artigo 73 da CLT “Salvo nos casos de revezamento se-
manal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno e para 
esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, 
sobre a hora diurna”. 

Além de o trabalho noturno ser remunerado com um valor diferenciado ele tem 
uma jornada reduzida. Enquanto a hora diurna é de 60 minutos, a hora noturna será 
de 52 minutos e 30 segundos. Considerando que essa jornada de trabalho abrange o 
período em que as pessoas costumam descansar, o trabalho nessas condições acaba se 
tornando desgastante e prejudicial à saúde do trabalhador. Contudo há uma exceção 

para redução da hora noturna, sendo a mesma válida somente para trabalhadores urbanos, posto que as 
atividades desenvolvidas por trabalhadores rurais sujeitam-se à hora relógio, ou seja, de 60 minutos..

Para o empregado urbano o horário noturno, compreende-se no trabalho realizado entre às 22 horas 
de um dia até às 5 horas do dia seguinte, com o adicional de 20%, conforme o §2º do artigo 73 da CLT. 

Diferente do empregado urbano, o trabalho noturno para o empregado rural é considerado aquele 
executado entre às 21 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte para atividades na lavoura, enquanto 
para os trabalhos na pecuária é computado horário noturno entre às 20 horas de um dia e às 4 horas 
do dia seguinte, e o adicional noturno é de 25% sobre a remuneração normal, de acordo com a Lei 
5.889/73 em seu artigo 7º, parágrafo único.

O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos, 
isto é, cálculo de férias, cálculo de rescisão, décimo terceiro, incidência de horas extras e FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço) e, caso o trabalhador deixe de prestar os serviços no período notur-
no, perde o direito ao adicional de acordo com a súmula 265 do TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Vale lembrar que a Constituição Federal proíbe os menores de 18 (dezoito) anos de exercerem a 
jornada de trabalho noturna.

Portanto, existindo controvérsia sobre qualquer assunto referente às normas das legislações tra-
balhistas, assim como o adicional noturno e seus desdobramentos, os trabalhadores que se sentirem 
lesados ou que tenham seus direitos desrespeitados por seus empregadores podem ajuizar reclamações 
juntamente às autoridades competentes para julgar o caso, ou seja, na Justiça do Trabalho.

Jornada De Trabalho Diurna E Noturna: 
Você Sabe As Diferenças?

Adrieli Hart e Alana Caroline Dalberto

Texto desenvolvido pelas acadêmicas: Adrieli Hart e Alana Caroline Dalberto do 7º semestre do curso de Direito da 
UCEFF – ITAPIRANGA, na matéria de Direito do Trabalho II, ministrada pelo Professor Francisco Dion Cleberson 

Alexandre. Para contato: adrieli-hart@hotmail.com e alana_carol_07@hotmail.com.

Enquanto o Congresso impede o governo de 
salvar a economia e moralizar o país, importan-
tes veículos e multidão de jornalistas se dedicam, 
quase esportivamente, a tarefa cotidiana de responsabilizar o Presidente. 
E dane-se o Brasil e os brasileiros!

 O Impeachment e a Lava Jato criaram condições para que o rumo da 
história mudasse e para que o Brasil retornasse às mãos de seu povo. Pes-
soalmente, saí de trás do teclado, do microfone e do vídeo, onde atuava 
havia várias décadas, e fui para a rua. Para espanto geral dos familiares e 
meu próprio escândalo, fiz passeata, carreata, subi em carro de som, dis-
cursei em todas as manifestações havidas em Porto Alegre. Jamais fizera 
nada assim, nem mesmo quando fui candidato. Não era para mim, mas 
pelo Brasil e sua gente que precisava ser libertada e ter sua dignidade 
restaurada.

Centenas de vezes, ao longo das últimas décadas, com total senso 
de pregar no deserto, assim como denunciava os descaminhos por onde 
a esquerda conduzia os povos, Brasil aí incluído, cuidei de denunciar, 
também, o absurdo de um modelo institucional em que o governo, a ad-
ministração e órgãos do próprio Estado são moeda de troca para compor 
maiorias parlamentares negocistas e custear suas negociatas. Questões 
institucionais, contudo, nunca são levadas a sério no Brasil!

Nas eleições de 2018, o Brasil mudou de mãos. O eleitorado brasilei-
ro promoveu uma faxina no Congresso Nacional. A vitória de Bolsonaro 
incomodou a esquerda no Brasil e no mundo, desencadeando ódios cós-
micos que estão em curso.

No entanto, para tudo deve haver limites. E o que está acontecendo 
os excede totalmente. O irracional modelo institucional brasileiro, ficha 
irreparavelmente suja, que nunca produziu bons resultados levou apenas 
quatro meses para recompor um mal-intencionado Centrão que quer go-
vernar o governo. Um Centrão que quer tirar o COAF (órgão criado para 
combater crimes financeiros, lavagem de dinheiro e financiamento do ter-
rorismo) do Ministério da Justiça e restitui-lo ao Ministério da Economia 
porque enquanto ali esteve hospedado a bandalheira correu solta.

Em nossa longa história, governos criavam ministérios e espargiam 
recursos orçamentários para contentar partidos que, de olho no butim, 
cresciam como moscas no bufê do poder. Bolsonaro reduziu o governo 
a 22 pastas, não fez negócios com elas e não cessou de ser criticado por 
isso. Agora, o Centrão quer recriar uma excrescência não federativa, o 
Ministério das Cidades, que foi verdadeiro escritório de corretagem dos 
negócios eleitorais dos piores congressistas. De contrapeso ainda exige 
a recriação do Ministério da Integração Nacional. No primeiro, os parla-
mentares fazem acordos com os prefeitos; no segundo, negociam com os 
governadores. E todo jornalista de Brasília sabe disso!

Eu nunca vi o Congresso Nacional determinar ao governo que, contra 
a vontade do Presidente da República, crie ministérios para deleite de 
seus membros!

Diante desse quadro sinistro, que ameaça o futuro da reforma da Pre-
vidência, que se contrapõe ao combate à corrupção, que quer restabelecer 
as sinecuras sindicais e reintroduzir a contribuição obrigatória, que a tudo 
quer adiar, obstruir e impedir, parcela significativa da imprensa se dedica 
a criticar o Presidente. A ironia da coluna de amanhã é mais importante 
que o futuro do Brasil e de seus desempregados. Imaginam, talvez, ser 
maiores do que o buraco que, por exclusiva responsabilidade do Congres-
so Nacional, se descortina, hoje, para o futuro do país. Talvez se creiam, 
para sempre, na mesa das lagostas e dos vinhos finos.

O Brasil está em cabo de guerra. Numeroso grupo de congressistas o 
quer tomar de nossas mãos. Querem governar o governo. Não esmoreça, 
não abandone o posto, não largue a corda.

CABO DE GUERRA

Tem que mudar isso aí, ok
A passagem de Bolsonaro por Dallas gerou duas declarações que 

renderam assuntos aqui no solo tupiniquim. A primeira, direcionada 
aos manifestantes que protestavam contra o contingenciamento de 
verba para as universidades foi de um desastre político tremendo. A 
aprovação do presidente lhe rendeu uma soberba tão grande que ele 
parece que não se dá conta que nem todo mundo que frequenta uma 
universidade pública é de esquerda e que, e nem todos os de direita e 

de centro concordam com diminuição de recursos para a educação. Se necessário era tomar tal atitude, 
haviam mecanismo muito mais inteligentes do que a postura de confronto.

A segunda é o posicionamento do presidente em relação à imprensa. É compreensivo a postura dele 
diante de alguns veículos de comunicação que não lhe dão trégua, e ele tem o direito de se defender e de 
criticar essas empresas, mas nem em um milhão de anos é aceitável a maior autoridade do país ofender 
uma profissional que está fazendo o seu trabalho, simplesmente porque não gostou da pergunta.

A função do jornalista é fazer perguntas e na maioria das vezes que não querem ser respondidas, até 
porque para fazer as perguntas prontas, existem a chapa branca e as assessorias de comunicação.

Bolsonaro tem o apoio, os instrumentos e aparentemente a vontade para fazer um governo alicer-
çado em reformas que possam trazer desenvolvimento para o país, mas ele não é intocável e nem está 
livre de ser questionado. Está na hora de se dar conta disso e descer do pedestal.
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Melhore
o humor

***Nem sempre o pecado é obra combina-
da. Dizem por aí que às vezes ele (pecado-

ra) tenta, tenta, tenta até que 
consegue....
***A confissão é de um cara 
que só faltou dizer em sua pe-
nitência: Aquilo não era tudo 

que eu imaginava....
***Todo o inverno é a mesma novela. Sur-
gem os buracos no asfalto e a pintura das 
ruas vai pro brejo.
***Para quem observa a praça Brasília, aos 
poucos eles vão voltando.
***Felizmente nem todos esquecem as 
promessas. Tem gente esperando reparos 
no seu passeio público até hoje!
***Dizem por aí que a próxima grande re-
portagem será uma “live” de uma operação 
ou a transmissão de uma cesariana. Tenham 
dó e respeito.

Nota da ACI
A nota da Associação Comercial e Indus-
trial de Tenente Portela, que após várias 
ponderações, comunicou à comunidade de 
que não faria parte da organização da Ex-
potenpo se mantidas as condições que esta-
vam sendo propostas para realizar o evento 
em 2019, acabou , ao que parece, provo-
cando a decisão se suspender a edição do 
evento neste ano. O comunicado de que a 
Feira tá suspensa foi feito pelo Prefeito Mu-
nicipal após uma reunião ocorrida na noite 
da última quarta-feira.

Expotenpo terceirizada
Uma das opções, após os prejuízos registra-
dos na última edição, seria a terceirização 
da Expotenpo. Segundo uma fonte, este 
assunto já estava sendo tratado com os pro-
motores de uma feira em uma cidade vizi-
nha. Eles montariam a feira, contratariam 
atrações, comercializariam os espaços e 
compensariam o município com 40% dos 
lucros. Não se comentou como seriam a 
partição dos prejuízos caso eles ocorressem.

Veículo adaptado
O Centro de reabilitação do HSA, que re-
gistrou, nesta semana, 5 anos de funciona-
mento, recebeu uma boa notícia. Foi con-
templado pelo governo com um veículo 
adaptado para o transporte de deficientes 
físicos.

Diárias
Os vereadores de Vista Gaúcha baterem 
recorde negativo em gastos. Em um ano 
o Legislativo gastou apenas 960 reais em 

diárias para os 9 vereadores, uma média de 
106 reais por ano , ou menos 10 por mês.

Nossos políticos!!
Em um desses emocionantes debates polí-
ticos o mediador pergunta a um candidato:
– Candidato, como o senhor começou a sua 
carreira política?

– Ah, foi logo na infância! 
– disse o político, orgulho-
so – Quando eu estava no 
primário!
Os outros candidatos caem 

na risada.
– Me desculpe, senhor candidato! – disse o 
mediador – Mas começar a carreira no pri-
mário é demais! O senhor quer se explicar 
melhor?
– Pois é… Um dia meu pai me chamou e 
disse “Filho, a partir de hoje eu vou te dar 
mil reais toda vez que você tirar uma nota 
maior que sete!”
No dia seguinte eu chamei a professora de 
canto e falei “Escuta, Dona Clotilde… O 
que a senhora acha de ganhar 500 reais de 
vez em quando?”

Pesquisa!
Uma pesquisa mostrou que 93% da po-
pulação não acredita nos políticos.
– E os outros 7%?

– São políticos. 

Chamada!
Um visitante, passa pela porta do Plenário 
do Senado, e escuta uma gritaria que saia 
lá de dentro :
– Ladrão, Salafrário, Assassino, Traficante, 
Mentiroso, Pedófilo, Vagabundo, Sem Ver-
gonha, Preguiçoso, Vendido, Assaltante…
Assustado o homem pergunta ao segurança 
parado na porta:
– O que esta acontecendo ai dentro, estão 
brigando?
– Não, responde o segurança, acho que es-
tão fazendo a chamada da Comissão 

Lá vai meu último sorriso!
Um certo político muito metido a besta gos-

tava muito de partici-
par de qualquer evento 
na sua cidadezinha do 
interior. Um dia mor-
reu um fazendeiro e 
ele foi ao enterro. E 
começou a discursar.

-  Aqui jaz um trabalhador, um homem ho-
nesto, pai de família, grande fazendeiro, 
uma pessoa maravilhosa.
Então ele se encurvou para ver o caixão a 
sua dentadura caiu na cova. para não perder 
a pose disse;
- E com você vai o meu último sorriso!!!

MPT fecha agência do Correio

***Nada como dá uma “gafe” e depois ten-
tar compensar com outra...
***Dizem por aí que a realização da Expo 
neste ano era mais que uma necessidade, 
era uma imposição política.
***Alguns comerciantes comemoram a 
mudança da data da 
feira.
***Demorou, mas 
pelo menos em rela-
ção aos correios, por 
alguns dias, Miraguaí 
será o centro.
***Portela terá 6 
(seis) lava a jato. Tem 
gente que esta sendo 
iludida pelos noticiá-
rios da TV...kkkk

A situação dos correios 
em Portela está complica-
da. Na última quinta-feira 
o Ministério Público do 
Trabalho determinou o 
fechamento da agência 
local em decorrência de 
uma série de irregulari-
dades em sua estrutura. 
Embora os funcionários 
atestem que muitos dos 
problemas apontados já 
teriam sido sanados há tempos, o MPT reiterou a determinação de fechar até ser informado 
oficialmente da resolução de todos apontamentos feitos. O problema maior será da comu-
nidade. Os proprietários de caixas postais terão que viajar à Miraguaí, distante 18 quilôme-
tros, para retirar as correspondências naquela cidade. As cartas avulsas e encomendas serão 
distribuídas pelo funcionários vindos de Três Passos. Detalhes sobre estas operações de 
emergência você acompanha em matéria especial desta edição.

EXPOTENPO fica para 2020
O vai e vem sobre a realização ou não da Expotenpo parece ter chegado ao fim. Preva-
leceu a tese da ACI que gostaria que o evento fosse feito no primeiro semestre de 2020. 
Nesta edição abordamos alguns dos motivos que motivaram a transferência do evento 

idealizado pelo empresário Egídio Bettio ainda nos anos 90.
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Presidente do Legislativo desmente 
supostos pagamentos aos vereadores 

por sessões extraordinárias

Coronel Bicaco

o abrir a sessão ordiná-
ria desta segunda-feira (13), 
o vereador Afrânio Bertaluci 
(MDB), presidente do Legis-
lativo de Coronel Bicaco, des-
mentiu alguns boatos que circu-
laram pela cidade nos últimos 
dias.

– Quero esclarecer que os 

edis não recebem nenhuma re-
muneração extra para partici-
par de sessões extraordinárias. 
Inúmeros cidadãos me questio-
naram sobre isso após a sessão 
extraordinária realizada no dia 
29 de abril. Os comentários que 
saíram são inverídicos – afir-
mou Afrânio Bertaluci.

O vereador também infor-

mou que a partir desta semana, 
os projetos de lei que chegarem 
a Câmara Municipal nas sextas-
-feiras não serão apreciados na 
sessão seguinte.

– Essa medida servirá para 
que os edis tenham maior prazo 
para analisar as matérias – sa-
lientou o presidente do Legis-
lativo.

Sob a atual presidência, foram realizadas dez sessões ordinárias e quatro extraordinárias 
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Por Diones Roberto Becker

Programa beneficiará 110 
famílias de agricultores 

em Tenente Portela

A administração municipal de Tenente Portela começou a distri-
buição gratuita de sementes de plantas forrageiras para os agricul-
tores inscritos no Programa de Recuperação do Solo.

Cada beneficiário poderá retirar 160 quilos de sementes de 
aveia preta, 16 quilos de nabo forrageiro e mais 40 quilos de ervi-
lhaca. Essas quantidades são suficientes para a recuperação de até 
dois hectares de área.

A administração municipal revelou que, ao todo, serão contem-
pladas 110 famílias de agricultores. A seleção ocorreu por meio 
de edital com os critérios definidos pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Agropecuário.

As sementes de plantas forrageiras foram adquiridas com recur-
sos oriundos da Consulta Popular e contrapartida da municipalida-
de. Não foi informado o valor investido.

Os critério para os benefícios foram definidos pelo Conselho Municipal 
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

A mãe dele havia morrido. Talvez não haja pior sentimento de 
que a morte da mãe. Deve ser o momento em que o homem olha 
para o lado e percebe que está sozinho, sem ninguém, perdido 
e por mais que você se cerque de outras pessoas, a certeza da 
solidão é absoluta.

O sol descambava por trás de uma figueira que ficava no ou-
tro lado do cemitério. Um pastor falava algumas palavras de fé 
e tentava em vão confortar a família. É a tarefa mais inútil, pois, 
não há em nenhuma palavra que seja capaz de confortar o cora-
ção daqueles que são obrigados a se despedir para sempre das 
pessoas que amam.

A irmã estava se apoiando em seu braço e ele seguia ereto, 
olhando para o horizonte, tentando buscar qualquer coisa que lhe 
rendesse uma recordação da mãe, mas elas não vinham.

Quando seus olhos e mente voltaram para as pessoas que se 
aglomeravam em volta da última morada de sua progenitora foi 
que ele a viu. Era ela. A mulher da sua vida. Não a mãe, mas 
aquela que o havia abandonado a poucos dias.

Ela vestia preto e estava parada olhando para o caixão. É claro 
que ela viria se despedir, pois, ela e sua mãe sempre se deram 
bem, tinha dias em que ele sentia que ele era o genro e ela era a 
filha, tamanha era a afinidade entre as duas.

Ela tinha lhe deixado no domingo e ele a tinha procurado in-
tensamente, mas não tinha conseguido nenhuma notícia e agora 
ele estava diante dela. Sentia dentro do coração que ainda a ama-
va, mas naquele momento era um homem quebrado, daqueles 
que não conseguem mais entender seus sentimentos

Fixamente ele olhou para ela que fez um leve gesto com a 
cabeça do tipo de quem estava ali se ele precisasse e naquele mo-
mento, de tão profunda dor, não tinha ninguém que ele quisesse 
mais do que ela. Ele precisava dela. Ela sabia disso.

Depois do enterro ele a procurou. Ela estava conversando com 
algumas pessoas, quando ele se aproximou ela o abraçou frater-
namente. Ele sentiu o calor do abraço dela e a sinceridade de seus 
sentimentos. Aquilo, de certa forma, tudo o que ele precisava.

“Você vai para casa comigo?” Ele perguntou. “Não. Entre 
nós? Acabou!” Ela respondeu, enquanto caminhava em direção a 
saída do cemitério.

Ele queria gritar, chorar e implorar para que ela ao menos lhe 
dissesse onde ele havia errado para que assim pudesse tê-la nos 
braços mais uma vez e viver a vida que ele sempre sonhou, mas 
não fez nada disso. Ao invés disso ele ficou ali parado olhando 
enquanto ela diante do portão de saída aguardava alguém que 
certamente lhe viria buscar.

Um carro preto parou em frente e ela entrou pela porta de trás. 
Era um desses carros grandes que a gente somente sabe o nome 
se caminhar até ele e olhar atrás para lê-lo. Carro de magnata, ele 
pensou.

O carro andou até a outra ponta e fez a volta. Depois lenta-
mente ele se dirigiu para a saída do cemitério passando novamen-
te pelo seu raio de visão. A janela aberta lhe rendeu uma imagem 
perfeita e ele quase não acreditou quando viu que o homem sen-
tando no banco de trás ao lado dela era o seu ex-chefe.

Por um instante ele não soube o que pensar. Por uma fração 
de segundo ele tentou lembrar de onde eles se conheciam, mas 
nenhuma possibilidade saltou à sua mente.

Aos poucos o sentimento de perda misturado com o sono de 
quem passou a última noite acordado e o luto de quem tinha aca-
bado de perder a mãe começava a se transformar em uma raiva 
que ele não conseguia controlar.

Tirou o telefone do bolso e pôs o número dela para chamar, 
mas ela não atendeu. Ele foi até o aplicativo de mensagens e 
enviou: “Por isso você me deixou?”...Aguardou alguns instantes 
enquanto o aparelho dava o demonstrativo de que a mensagem 
tinha sido visualizada e esperou pela resposta que não veio. Não 
precisava. Ele já tinha entendido.

Era chegado o momento de se despedir e então ele voltou e 
parou aos pés de sepultura e começou a chorar. Agora sem dis-
crição ou medo. Ele chorava como uma criança enquanto todo 
mundo olhava para ele.

Quarta de despedida

GERAL

Redentora: Primeira entrega do 
PAA será em 23 de maio

A primeira en-
trega das cestas do 
Programa de Aqui-
sição de Alimentos 
(PAA) em Redento-
ra será realizada no 
dia 23 de maio, às 
13h30min, na área 
coberta da Praça Re-
denção. Para tratar 
sobre o assunto, a 
primeira dama Elia-
ne Amaral Costa 
promoveu uma reu-
nião com o coorde-
nador do Programa 
no Município e se-
cretário municipal de 
Agricultura e Meio 
Ambiente, Iodai dos 
Santos; o represen-
tante da Emater, Diego Rebe-
latto; a assistente social do Cras 
Sagrada Família, Cristiane Pi-
vetta; e o responsável pelo Bol-
sa Família, Allan Rossoni, na 
manhã de hoje, dia 15 de maio, 
na Secretaria Municipal de As-
sistência Social.

O PAA é um programa do 
Governo Federal que tem como 
objetivos promover o acesso 
à alimentação e incentivar a 
agricultura familiar. Para isso, 
o programa compra alimentos 
produzidos por agricultores fa-
miliares e os destina às pessoas 
em situação de insegurança ali-

mentar e nutricional e a entida-
des assistenciais.

Em Redentora serão entre-
gues 150 cestas de alimentos, 
sendo cinco para a Apae e 145 
para famílias em vulnerabilida-
de social, que fazem parte do 
Programa Bolsa Família e que 
tenham a menor renda per capi-
ta familiar cadastrada.

O PAA é desenvolvido em 
Redentora por meio de uma 
parceria entre a Administração 
Municipal, através do Gabinete 
da Primeira Dama e Secreta-
rias Municipais de Assistência 
Social e de Agricultura e Meio 

Ambiente, e Emater. As tratati-
vas para o desenvolvimento do 
PAA começaram em setembro 
de 2018, depois que o prefeito 
Nilson Paulo Costa esteve em 
Brasília, no Ministério do De-
senvolvimento Social (MDS), 
que destina recursos para o or-
çamento do Programa.

A primeira dama Eliane tra-
balhou intensamente como co-
ordenadora do PAA em Reden-
tora, antes do secretário Iodai 
assumir a coordenação.

No dia 22 de maio, às 9h, o 
PAA será lançado no Gabinete 
do Prefeito Nilson Paulo Costa.

Ascom/Redentora

A reunião do grupo do Programa Nacional de Hipertensão e Diabetes mellitus (Hiperdia) realizada 
pela equipe da Estratégia da Saúde da Família (ESF) 1 no dia 14 de maio, na comunidade Santa Pau-
lina, no Bairro Nove de Julho, teve como assunto saúde bucal.

A dentista Senaide Kolling Ribas palestrou sobre os cuidados para a prevenção do câncer bucal.
O médico Adevaldo Luiz Vicente Júnior conversou com os integrantes do grupo sobre prevenção 

e tratamento de doenças.
No Hiperdia, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde faz o cadastramento e acompanhamento 

de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Redentora: Hiperdia no bairro 
Nove de Julho teve saúde

 bucal como tema

D
ivulgação

Reunião define os detalhes da entrega das cestas de alimentos
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Acidente de trabalho, por definição legal, é 
aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a 
serviço da empresa, provocando lesão corporal, 
perturbação funcional ou doença que cause a re-
dução ou a perda, temporária ou permanente da 
capacidade de permanecer no emprego.

De acordo com o Artigo 118 daLei 8.213/1991:
O segurado que sofreu acidente de trabalho 

tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 (doze) 
meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, 
após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemen-
te de percepção de auxílio-acidente.

Dispõe também o Artigo 4º da Lei 9.029, de 13.04.1995, que 
protege a relação de empregado contra ato discriminatório do em-
pregador, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situ-
ação familiar ou idade, facultando ao empregado optar entre:

 A: a readmissão com ressarcimento integral de todo o pe-
ríodo de afastamento, mediante pagamento da remunerações de-
vidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais; ou

 B: a percepção, em dobro, da remuneração do período de 
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida de juros le-
gais.

Ademais, são 02 (dois) os requisitos para a aquisição do direito 
previsto no Art. 118 da Lei 8.213/93.

O primeiro, trata da exigência do trabalhador ter sofrido um 
acidente de trabalho, moléstia profissional ou eventos equiparados 
no ambiente de trabalho, bem como o segundo requisito, atribuin-
do que a garantia no emprego somente terá início após a cessação 
do benefício previdenciário.

Importante ressaltar que algumas doenças profissionais não se 
manifestam de forma rápida, como por exemplo, a LER (Lesão 
por Esforço Repetitivo), em empregado que exerce atividade de 
digitador. Nestes casos, a doença pode ser diagnosticada após a 
dispensa e o trabalhador tem o direito à estabilidade, pois a doen-
ça profissional tem ligação com as atividades realizadas (Súmula 
378, II do TST).

Seguindo com a Súmula 378, art.III do TST, é assegurado o 
direito a estabilidade ao trabalhador temporário ou em período 
de experiência, desde que tenha sofrido acidente de trabalho ou 
doença profissional. 

Quanto a estabilidade do empregado no período de aviso pré-
vio há dois entendimentos: 

 O majoritário é de que mesmo que o trabalhador tenha 
sofrido acidente de trabalho ou doença profissional durante o 
cumprimento do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, 
tem direito à estabilidade provisória, desde que preenchidos os 2 
(dois) requisitos indispensáveis, quais sejam; o afastamento supe-
rior a 15 (quinze) dias e o recebimento do auxílio-doença.  Porém, 
há o minoritário no sentido de não garantir a estabilidade ao tra-
balhador que tenha sofrido acidente de trabalho ou doença profis-
sional durante o aviso prévio, em face da preexistente demarcação 
do término do pacto laboral.

Para finalizar, lei não é precisa e objetiva quanto a renúncia do 
mandato e a perda do direito à estabilidade, ela apenas determina 
que o empregado estável que pede demissão só terá sua dispensa 
considerada válida quando for feita com assistência do respectivo 
sindicato, ou na sua falta, perante autoridade competente do Mi-
nistério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Traba-
lho (artigo 500 da CLT). O Tribunal Superior do Trabalho entende 
que é possível a renúncia e perda da estabilidade provisória, se o 
trabalhador manifestar a sua vontade de extinguir o contrato de 
trabalho através de acordo escrito com a empresa e devidamente 
homologado pelo sindicato.

Importa ressaltar que, caso comprovado que o trabalhador foi 
coagido a renunciar à estabilidade, a dispensa é considerada invá-
lida e o empregado receberá indenização pelo período correspon-
dente à estabilidade.

Diante disso, a estabilidade ao empregado acidentado é garan-
tida por lei, podendo somente perder este direito, quando renun-
ciada pelo próprio trabalhador, pedindo sua demissão ou quando 
cometer alguma falta grave na empresa, poderá ser demitido por 
justa causa.

ARTIGO
ESTABILIDADE DO EMPREGADO 
ACIDENTADO

 Eliana Tolfo Consatti: Acadêmica do 7º Semestre do 
Curso de Direito da UCEFF
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Norte gaúcho mobilizado para notificar 
acidentes e doenças do trabalho

O Ministério Público do Trabalho no Rio 
Grande do Sul (MPT-RS) e o Centro Regional 
de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) 
Macronorte, com sede em Palmeira das Missões, 
realizaram, na manhã desta quarta-feira (15/5), 
audiência coletiva com 129 representantes (sen-
do 36 autoridades) de 26 dos 52 municípios con-
vocados da região Norte do Rio Grande do Sul 
(RS). A reunião aconteceu no Plenário Dr. Luiz 
Carlos Pinto da Silva, da Câmara Municipal pal-
meirense, que transmitiu o evento ao vivo pelo 
seu Facebook. O objetivo foi o de incrementar e 
aprimorar as notificações relativas a acidentes e 
adoecimentos no trabalho, no âmbito do Projeto 
“Verdade na Saúde”, conduzido pelo MPT, con-
siderando a persistência de índices preocupantes 
de subnotificação.

O público foi formado por secretários muni-
cipais de saúde, conselhos municipais de saúde, 
responsáveis pela vigilância em saúde do traba-
lhador nos municípios, das unidades de saúde pú-
blicas e privadas, além do Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) de algumas das maiores em-
presas da região (Adelle, Albarello, BVB Plane-
jamento, Cotrisal, Digicon, Goldgrain Agro, hos-
pitais de Constantina, Coronel Bicaco, Palmeira 
e Sarandi, JBS, Palmitrac e Syntonia). Também 
compareceram representantes da Brigada Militar, 
da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), da Far-
sul e Sindicato Rural, do Sindicato dos Lojistas 
(Sindilojas), da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).

 Em sua palestra, a vice-coordenadora da Co-
ordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do 
Trabalho (Codemat) do MPT-RS, procuradora 
Priscila Dibi Schvarcz (lotada em Passo Fundo), 
explicou que “o acesso à informação é um com-
ponente essencial no processo de trabalho em 
vigilância epidemiológica e controle de doenças. 
É a base para a gestão de serviços, pois orienta 
a implantação, o acompanhamento e a avaliação 
dos modelos em atenção à saúde e das ações de 
prevenção e de controle de doenças”.

     A procuradora informou que, segundo da-
dos do Observatório Digital em Saúde e Seguran-
ça do Trabalho do MPT  de 2012 até 14/5/2019, 
o Brasil gastou R$ 83.143.472.854,00 em be-
nefícios previdenciários acidentários (auxílio-
-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por 
morte e auxílio-acidente - sequelas), 370.248.079 

dias de trabalho foram perdidos, 4.739.842 aci-
dentes de trabalho foram registrados e 17.318 
mortes acidentárias foram notificadas.

     Para Priscila, “somente a partir do acesso à 
informação e da alimentação regular do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
e do Sistema de Informações em Saúde do Tra-
balhador (SIST), é possível desenvolver medidas 
eficazes de prevenção à ocorrência de acidentes 
típicos e adoecimentos relacionados ao trabalho. 
A notificação é compulsória, estando a obrigato-
riedade prevista nos arts. 169 da CLT, arts. 7º e 
8º da Lei 6259/75 e arts. 2º e 3º da Resolução 
2183/2018 do Conselho Federal de Medicina, 
sendo que a omissão caracteriza crime, conforme 
previsto no art. 269 do CP”.

Na sua fala, o coordenador da Codemat, pro-
curador Rogério Uzun Fleischmann (lotado em 
Porto Alegre), detalhou o Projeto “Verdade na 
Saúde”, conduzido pelo MPT, considerando a 
persistência de índices preocupantes de subnoti-
ficação. 

O procurador abordou notificações compul-
sórias, análise de dados, consolidação estatísti-
ca, ações objetivando a adequação das unidades 
e profissionais resistentes. Rogério explicou que 
a estratégia do Projeto é expedição de recomen-
dações às unidades de saúde, aos municípios e 
aos SESMTs, realização de Audiências Coletivas 
e, na resistência, proposta de termos de ajuste de 
conduta (TACs) e ações judiciais.

     Durante a audiência coletiva, iniciada às 
9h35min e encerrada às 11h50min, foi detalha-
da a Notificação Recomendatória, encaminhada 
pelo MPT, em maio/2019, encaminhada às Uni-
dades de Saúde e aos SESMTs das empresas, 
atinente à proteção à Saúde do Trabalhador e às 
Notificações perante os Sistemas Sinan e SIST. 

Foi requisitado que as unidades alimentem de 
forma regular os sistemas, por meio de notifica-
ção e investigação de casos de doenças e agravos 
de notificação compulsória, observando-se, de 
forma prioritária, os agravos à saúde do trabalha-
dor. Aos municípios, por sua vez, foi expedida 
recomendação no sentido de cumprirem a obri-
gação de implementar, na rede de atenção à saú-
de do Sistema Único de Saúde (SUS) e na rede 
privada a notificação compulsória, o registro e a 
análise dos dados atinentes à saúde do trabalha-
dor, bem como estabelecer rotinas de sistematiza-
ção, processamento e análise dos dados gerados.

O objetivo é informar para criar uma consciência para a segurança no trabalho na região

D
ivulgação Está mais do que na hora de parar com essa propaganda falsa 

do tal agronegócio. As pessoas racionais não suportam mais essa 
mentira grosseira de que o setor agropecuário monocultural está 
segurando o PIB do País.

 A última que ouvi chega a ser hilária. Um economista diz 
no rádio que o agronegócio representa um peso extraordinário na 
nossa economia, destacando que desde 2014 a soja tem evitado 
de o Brasil quebrar.

 Que o agronegócio é um peso na economia eu concordo. 
Mas entendendo a expressão num sentido inverso. É um peso 
negativo. Prejudicial à economia. E à saúde. E ao meio ambiente. 
E ao direito à justa distribuição de renda. E à soberania alimentar.

 Não me refiro à agricultura de modo geral, muito menos 
aos agricultores, essenciais em qualquer sociedade. Refiro-me 
ao sistema de grandes plantações de monocultura de exportação, 
que só dá lucro para os grandes plantadores, e graças aos sub-
sídios de financiamentos com o dinheiro de todos os cidadãos 
brasileiros.

 Os defensores do agronegócio não mostram números es-
tatísticos ou financeiros que pudessem comprovar seus alardea-
dos benefícios para a economia. Nem podem mesmo, pois todos 
os estudos sérios apontam para o contrário do que pregam. Ou 
seja, que o sistema de agricultura monocultural de exportação, 
com intensa e crescente utilização de insumos químicos nocivos 
à saúde e ao meio ambiente, é altamente prejudicial à sociedade.

 Vamos aos argumentos e números.
 O agronegócio praticamente não paga impostos. Segun-

do a Receita Federal, em 2015 o Brasil arrecadou 826 bilhões 
em impostos, vindos de todos os setores da economia. O agro-
negócio contribuiu com apenas 1,92 bilhão, o que corresponde a 
0,23% do bolo. Um valor completamente desprezível, irrelevan-
te, levando-se em conta que o agronegócio, festejado em cadeia 
nacional, em horário nobre da TV, responde por 25% da riqueza 
produzida no País.

 Explico melhor: 25% de todo o dinheiro da economia 
brasileira é do agronegócio. Um quarto de tudo. Então o total 
dos impostos gerados pelo setor deveria ser também um quarto, 
25% de todos os impostos do País, e não 0,23% (menos de meio 
por cento). O setor deveria pagar 200 bilhões em impostos, e não 
apenas 1 bilhão, como paga.

 O agronegócio praticamente não produz alimento. De 
todos os alimentos que chegam às mesas dos brasileiros, mais 
de 70% vem da agricultura familiar, grande parte de modelos 
agrícolas sustentáveis e ecológicos. O agronegócio, com seus 
imensos latifúndios, além de produzir uma parcela irrisória do 
alimento brasileiro, produz um alimento com agrotóxicos e mi-
cronutrientes químicos altamente prejudiciais à saúde e ao meio 
ambiente. Sem falar que 100% do que cultiva é transgênico.

 O pior é que os agrotóxicos utilizados pelo agronegócio 
são isentos de impostos. Um deboche à dignidade do cidadão.

 Só em 2017, as indústrias de agrotóxicos movimentaram 
cerca de 30 bilhões no Brasil. E o País deixou de arrecadar pelo 
menos 1,3 bilhão com as isenções concedidas aos venenos agrí-
colas. São isentos de IPI e PIS-COFINS em todo o País, e tam-
bém de ICMS em muitos estados.

 Além de a economia brasileira deixar de arrecadar tudo 
isso, a saúde pública é obrigada a custear o tratamento médi-
co das pessoas intoxicadas pelos venenos isentos de impostos. 
Para cada 1 dólar gasto com agrotóxicos, o SUS gasta 1,28 com 
tratamento de pessoas envenenadas. Isso sem falar nas doenças 
crônicas provocadas por agrotóxicos, como câncer e outros ma-
les que só aparecem mais tarde nos trabalhadores rurais e nos 
consumidores de alimentos envenenados.

 Sim, o agronegócio representa um peso imenso para a 
economia nacional. Mas um peso que pressiona para baixo, que 
prejudica não só a economia, mas também a saúde e o meio am-
biente.

O peso do agronegócio
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O Centro Especializado em Reabi-
litação do Hospital Santo Antônio de 
Tenente Portela completou cinco anos 
de atividades 
nesta última 
semana.

Um ato 
ocorrido na 
quarta-feira, 
15, na sede da 
entidade com 
a presença de 
autoridades 
locais e re-
gionais, equi-
pe de aten-
dimento do 
setor, direção 
do HSA e pa-
cientes mar-
cou a passa-
gem da data e 
a ativa parti-
cipação dessa 
unidade que 
ao longo des-
ses últimos cinco anos tem transformado 
vidas e ajudado muitas pessoas em seus 
processos de recuperações.

Basta dizer que o CER de Tenente 
Portela é o único do estado do Rio Gran-
de do Sul credenciado para atendimento 
em três especialidades - Física, Visual e 
Auditiva. - sendo que os demais centros 
do estado todos estão limitados a duas 
especialidades, como é o caso de Passo 
Fundo e Giruá.

Segundo Flaiane Trojahn Gressler, 
coordenadora do CER de Tenente Por-
tela, hoje são cerca de 20 profissionais 
que trabalham direta e especificamente 
no Centro, sendo 16 expertos de nível 
superior, formados por peritos fisiotera-
peutas, psicólogos, médicos, fonoaudió-
logos, nutricionistas e outros.

Sendo uma referência para duas coor-
denadorias regionais de saúde, 15ª e 19ª, 
os profissionais realizam cerca de 1200 
atendimentos mensais, divididos em 10 
salas/consultórios. Os atendimentos são 
com pessoas de todas as faixas etárias e 
que enfrentam os mais diferentes tipos 

de moléstias, como lesões graves, lesões 
espinhais, vítimas de Acidente Vascular 
Cerebral, perda de visão, amputações e 

muitas outras.
F l a i a n e 

comenta que 
esses atendi-
mentos variam 
de acordo com 
a necessidade 
dos pacien-
tes, obtendo 
resultados de 
acordo com as 
possibilidades 
de cada um. 
Ela explica que 
qualquer me-
lhora é comora-
da pela equipe, 
que vai desde 
uma maior au-
tonomia a um 
paciente, até a 
recuperação da 
funcionalidade 

completa, que possa devolver a um pa-
ciente a capacidade de caminhar ou dos 
movimentos das mãos, por exemplo.

Ela cita que hoje o CER é financiado 

através de recursos federais, mas que na 
maioria das vezes ocorrem atrasos por 
parte do governo federal que acaba por 
dificultar o gerenciamento do setor, mas 
que os atendimentos ainda não foram 
afetados por esses atrasos.

A coordenadora ainda comenta sobre 
a defasagem da tabela do SUS que tem 
sido um eco dentro do serviço de saúde 
do país que tem dificultado a gestão de 
praticamente todas as casas de saúde que 
atendem majoritariamente pelo Sistema 
Único de Saúde.

Estimativas mostram que a diferen-
ça entre o que é pago pelo SUS e o que 
o procedimento custa de fato, causa um 

deficit superior a R$20 bilhões às Santas 
Casas e hospitais filantrópicos de todo o 
país. Esse tipo de instituição correspon-
de a 70% dos atendimentos em todo o 
Brasil.

Hoje há um movimento por parte 
desse tipo de instituição pedindo que 
o governo reveja os valores, mas ainda 
não há nenhuma sinalização nesta dire-
ção.

A aplicação de novas tecnologias e 

investimentos de maiores vultos, que se-
riam muito bem aproveitados no atendi-
mento no Centro Especializado de Rea-
bilitação, também ficam comprometidos 
em virtude da falta de verbas.

O ambiente do Centro é montado 
para atender todas as necessidades dos 
pacientes proporcionando a eles um 
atendimento que seja capaz de suprir as 
suas necessidades. Recentemente a en-
tidade remodelou o jardim, que fica no 
centro do prédio, de arquitetura arredon-
dada, deixando o ambiente ainda mais 
aconchegante.

A habilitação/reabilitação da pessoa 
com deficiência compreende um con-

junto de medi-
das, ações e ser-
viços orientados 
a desenvolver ou 
ampliar a capa-
cidade funcional 
e desempenho 
dos indivíduos, 
tendo como ob-
jetivo desenvol-
ver potenciali-
dades, talentos, 
habilidades e 
aptidões físicas, 
cognitivas, sen-
soriais, psicosso-
ciais, atitudinais, 
profissionais e 
artísticas que 
contribuam para 

a conquista da autonomia e participa-
ção social em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas. A 
habilitação/reabilitação prevê uma abor-
dagem interdisciplinar e o envolvimento 
direto de profissionais, cuidadores e fa-
miliares nos processos de cuidado.

O Centro Especializado em Reabi-
litação (CER) é um ponto de atenção 
ambulatorial especializado em reabilita-
ção, que realiza diagnóstico, tratamento, 

concessão, adaptação e manu-
tenção de tecnologia assistiva, 
constituindo-se em referência 
para a rede de atenção à saúde 
da pessoa com deficiência no 
território. É organizado a partir 
da combinação de no mínimo 
duas modalidades de reabilita-
ção. (Fisíca, Visual, Auditiva e 
Intelectual).

O CER pode ser organizado 
das seguintes formas:

CER II - composto por dois 
serviços de reabilitação habili-
tados;

CER III - composto por três 
serviços de reabilitação habili-
tados. (Classificação de Tenen-
te Portela.

CER IV- composto por qua-
tro serviços de reabilitação ha-
bilitados. 

Centro Especializado em Reabilitação do 
HSA comemora 5 anos de atividades

Equipe do Centro comemorou os cinco anos de atividade 

Fotos: Jonas M
artins

Cerca de 1200 pacientes são atendidos por mês

São atendidos pacientes de todas as faixas etárias

O jardim do Centro foi recentemente remodelado para receber os pacientes de mais de 50 cidades
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Comissão decide não realizar a Expotenpo em 2019

Em meio a polêmica criada na cida-
de entre aqueles que desejavam e aque-
les que não queriam; a Expotenpo foi 
cancelada pela Comissão Organizadora 
após reunião realizada na última quarta-
-feira, 15 de maio. Na prática, o evento 
fica suspenso para ser realizado em outra 
data.

A informação foi confirmada pelo 
prefeito Clairton Carboni, que disse que 
a comissão achou melhor postergar a re-
alização do evento para outra época. Ele 

disse também que os motivos para essa 
decisão serão divulgados posteriormen-
te em uma nota que será enviada para a 
imprensa na próxima semana e virá assi-
nada pela comissão organizadora e pelas 
entidades promotoras da feira.

O evento poderá acontecer em 2020 
ou somente em 2021, isso ainda será de-
finido em encontros futuros. Lembrando 
que o ano que vem, será eleitoral e isso 
limita muitas ações para a realização de 
eventos que necessitam de aportes finan-

ceiros públicos.
A polêmica em torno da realização 

da feira está ocorrendo desde o início 
desse ano, dividindo aqueles que dese-
jam a promoção do evento e aqueles que 
preferiam que ela fosse cancelada. A jus-
tificativa desse segundo grupo era a rea-
lização do evento de geração da Chama 
Crioula Estadual do Movimento Tradi-
cionalista Gaúcho, que ocorre em agosto 
no município. No segundo semestre, no 
mês de setembro, ocorre também o já 
tradicional Acampamento Farroupilha. 
Ainda estava marcado para o segundo 
semestre o La Musica, um festival que 
traria Lucas Lucco à Tenente Portela. 
Esse último evento foi cancelado pelos 
organizadores dando como justificativa 
a realização da Expotenpo.

Na semana passada nossa reporta-
gem conversou com o presidente da úl-
tima feira, que ocorreu em 2017, Nilson 
Rosa Lopes, o Penna, que confirmou que 
o evento seria realizado. Na sexta-feira, 
10 de maio, o prefeito Carboni, também 
em contato telefônico, disse que o even-
to seria realizado e que a comissão esta-
va avaliando algumas questões sobre o 
formato da feira.

A Associação Comercial e Industrial 

de Tenente Portela, já vinha se posicio-
nando contra a realização do evento e 
divulgou uma nota onde deixa claro os 
seus motivos e diz que por entender que 
este não é o momento adequado para a 
feira, estava se retirando da organização 
do evento. Se a saída da ACI da organi-
zação foi um dos pesos para a decisão  de 
cancelamento, apenas saberemos após a 
divulgação da já citada nota que deverá 
ser lançada oficialmente na semana que 
vem.

Nas redes sociais a opinião dos inter-
nautas não é unanime nem em favor, nem 
em contrário a realização, no entanto, 
entre os comerciantes, a grande maioria 
dos que procuraram a nossa reportagem, 
se posicionavam como temerosos com 
a realização da feira em um período tão 
curto de tempo, ainda mais levando com 
conta que a última edição contabilizou 
um prejuízo de R$ 34 mil reais.

O Sindicado dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar, segundo a sua 
presidente Ivete Ulrich, demonstrava o 
desejo de que ela fosse realizada. A pre-
sidente em conversa com nossa reporta-
gem na semana passada dizia que temia 
que a falta da Expotenpo nesse ano pu-
desse comprometer o interesse na feira.

A última feira realizada em 2017 fechou com prejuízo de R$ 34 mil

Encontro das mulheres foi 
sucesso em Vista Gaúcha

Em continuidade as comemorações 
dos 31 anos do município de Vista Gaú-
cha, aconteceu no último sábado dia 11 
de maio de 2019 nas dependências do 
Atlético Clube Gaúcho um show de hu-
mor com o comediante e ator Badin.

O espetáculo proporcionou momen-

tos de alegria, risos e descontração para 
mais de 900 mulheres Vistagauchenses.

Após o show foi servido doces, sal-
gados e distribuído um mimo para as 
mulheres presentes.

O show com o Badin foi sucesso no 
município de Vista Gaúcha, encantando 
o público presente.

D
ivulgação

Centenas de mulheres prestigiaram o show do humorista Badin

Educação Fiscal é realidade  
em escola de Derrubadas

 Ao longo deste primeiro semestre de 
2019, a Escola Municipal de Educação 
Infantil Meu Primeiro Passo, desenvol-
veu diversas atividades sobre o tema 
“Educação Fiscal e Cidadania” com os 
alunos das turmas de Pré-Escolar I e 
Pré-Escolar II.

 As atividades foram desenvolvidas 
de forma lúdica, iniciando por diálogos 
nas rodas de conversa, enfatizando a im-
portância de exigirmos o cupom fiscal, 
na sequência trabalhamos com conta-
ções de histórias, releituras artísticas, 
jogos de memória, confecção do “cofri-
nho” com material de sucata, entre ou-
tras atividades, envolvendo a temática.

 Como culminância das atividades 
dessa temática, no dia 02 de maio, os 
alunos da turma de Pré-Escolar II, fize-
ram uma visita ao supermercado local, 
onde lancharam, fizeram compras e pu-
deram exercer sua cidadania, realizando 
o pagamento e pedindo o cupom fiscal. 
Na semana seguinte, no dia 06 de maio, 
as turmas de Pré-Escolar I “A” e Pré-
-Escolar I “B”, também realizaram uma 
visita, em outro comércio local, para 
desenvolver ações voltadas ao conheci-
mento e exercício da cidadania.

Educação Fiscal é um processo edu-
cativo que visa à construção de uma 
consciência voltada ao exercício da cida-
dania, objetivando e propiciando a par-
ticipação do cidadão no funcionamento 
e aperfeiçoamento dos instrumentos de 
controle social e fiscal do Estado.

JP/A
rquivo
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

GERAL

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela, às dezenove horas em 
Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de maio de 2019, 
com as seguintes presenças: Vereadora Presidente 
ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Ve-
readores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, RUBENS 
ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS 
CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, 
ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/
MDB e DERLI DA SILVA/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:

Do Vereador Rubens Antônio Marroni Furini:
1 – Apresentou Moção de apoio ao chamamento dos 

aprovados no concurso da Brigada Militar no ano de 
2017 e pela manutenção do abono de permanência. 

Considerando o déficit histórico no Estado do Rio 
Grande do Sul de policiais é necessária, com urgência, 
a contratação de maior efetivo para que assim seja pos-
sível equilibrar e manter as atividades desempenhadas 
pela Brigada Militar, tanto operacionais, quanto adminis-
trativas.

Considerando ainda que 2458 cidadãos e cidadãs do 
RIO GRANDE DO SUL estão aprovados no concurso 
e aguardam chamado do Estado para poder assumir, 
desnecessário dizer da carência de pessoal na BM, e a 
magia que a corporação tem de fazer todos os dias. 

Pelos motivos exposto: O poder legislativo de Tenen-
te Portela solicita ao Secretário de Segurança Pública 
do estado a convocação dos aprovados no concurso de 
2017. Esta Moção foi baixada para a comissão de justi-
ça e redação para parecer.

Registro: Estava presente na Sessão a convite da 
Casa a Secretária Municipal de educação Silvane Piffer 
de Borba a qual usando da palavra fez relato das ativi-
dades da sua pasta, houve questionamento por parte 
dos senhores vereadores, os quais foram respondidos a 
contento de todos.

CONVITE:  Rosangela Maria Ferrari Fornari, Presi-
dente 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 20 de maio de 2019, segunda fei-
ra, às 07:00horas, nas dependências do Salão da Co-
munidade do KM 12. O principal objetivo das sessões 
descentralizadas é fornecer a população em geral uma 
maneira mais simples de acompanhar os trabalhos rea-
lizados 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 Ses-
são, a Presidência agradeceu a presença de todos e em 
nome de Deus encerrou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente 
Portela, em 13 de maio de 2019. Você ainda poderá 
acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para ob-
ter mais informações do Legislativo Municipal de Tenen-
te Portela.   

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 13/05/2019.

Projetos incentivam o consumo 
da carne suína nas escolas 
e festividades do município 

de Três Passos

O prefeito municipal, José 
Carlos Amaral, apresentou na 
manhã desta quarta-feira, 15 de 
maio, no Gabinete da Prefeitura 
de Três Passos, dois Projetos de 
Lei de incentivo ao consumo d   
carne suína no município.

Das iniciativas propostas 
pela Administração Munici-
pal, está o Projeto de Lei nº 
032/2019 que dispõe sobre a 
utilização da carne suína nas 
festividades do município, 
onde seja ofertada alimentação, 
como festas, jantares e almo-
ços de comunidades e entida-
des, num percentual mínimo de 
30%.  Ainda, o Projeto de Lei 
n° 033/2019, que trata da uti-
lização da carne suína na me-
renda escolar nas unidades do 
sistema educacional do Municí-
pio, também em um percentual 
mínimo de 30%.

Ambos os projetos seguem 
para aprovação da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, onde na 
ocasião foram entregues pelo 
prefeito, ao presidente do Le-
gislativo, Vinicius Araújo, jun-
to de uma Moção de Apoio en-
caminhada pelos representantes 
da entidades e suinocultores 
presentes.

O prefeito explicou da im-

portância da atividade para o 
município que se destaca ocu-
pando o 4° lugar entre os maio-
res abatedores de suínos do Rio 
Grande do Sul. Em 2017, ano da 
última listagem, foram 174.208 
suínos conforme a Associação 
de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul.

“A suinocultura auxilia na 
formação do tripé econômico 
do município, sendo a principal 
atividade agropecuária, colabo-
rando no desenvolvimento so-
cioeconômico de Três Passos”, 
ponderou ele, acrescentando 
que hoje são servidas nas esco-
las e creches municipais cerca 
de 3 mil refeições diárias.

A inclusão de carne suína 
nos cardápios das escolas mu-
nicipais propicia uma melhor 
qualidade de vida aos estudan-
tes, bem como valoriza a ativi-
dade e oferece aos produtores 
garantia de escoamento da pro-
dução realizada pelos agriculto-
res da região.

Segundo avaliação da Ad-
ministração Municipal, atra-
vés de estudos realizados pela 
nutricionista da prefeitura, a 
carne suína é uma opção nutri-
cionalmente adequada a todos 
os cardápios, principalmente o 
escolar, pois seus nutrientes são 

indispensáveis para o cresci-
mento progressivo de crianças 
em idade escolar.

Hoje, existem cerca de 
108.100 suínos e 134 suino-
cultores no município. São 14 
granjas Unidades Produtoras 
de Leitões (UPL), com 13.400 
matrizes; 8 granjas creche, com 
24.400 leitões; e 112 que pro-
duzem 70.300 suínos de ter-
minação. Todas elas possuem 
licenciamento ambiental.

Durante a reunião, o prefeito 
municipal, José Carlo Amaral, 
destacou que o intuito do pro-
jeto é reconhecer o importante 
trabalho dos suinocultores do 
município.  O projeto foi enca-
minhado para a Câmara Muni-
cipal de Vereadores onde aguar-
da votação.

A reunião contou com a 
presença de representantes da 
Administração Municipal, da 
gerente da JBS de Três Pas-
sos Mirta Thiesen, presidente 
da ASSUIPASSOS, Marcio 
Kochemborger, e o vice-presi-
dente, Elemar Hein; o chefe da 
Emater de Três Passos, Kelvis 
Rauber; a tesoureira do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais, 
Erenita Adame; dos suinoculto-
res Jair Leuze, Elo Fockin e Ari 
Frieling.

A iniciativa visa aumentar o consumo de carne suína no município e fomentar o setor

Ascom Três Passos/Colaboração Carine Oliveira

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 19/2019. Objeto: Contratação de empresa para ministrar oficina de dança. 

Julgamento: 30/05/2019 às 08:30hs. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. In-
formações: Fone (55)3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.

com.br. V. Gaúcha, 17/05/2019.
Celso José Dal Cero
Prefeito Municipal.
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Com a alta do “Treinamento Funcional” 
a palavra CORE (centro do corpo) é uma das mais utili-
zadas. Pesquisas recentes demonstram que pessoas com 
bons níveis de força nessa região estão menos propensas 
a lesão, assim como apresentam melhoras no rendimento 
esportivo e nas atividades de vida diária.

Apesar dessas evidências, Mark Verstegen um dos no-
mes mais respeitados do mundo quando o assunto é trei-
namento esportivo, cita que o centro do corpo, denominado 
por ele como “Pilar de Força” abrange também a cintura 
escapular e a cintura pélvica, segmentos corporais impor-
tantíssimos para a transmissão de força e estabilidade cor-
poral.

A falta de ativação dos músculos estabilizadores do qua-
dril, principalmente glúteo médio e glúteo máximo, pode ser 
a raiz de todas as falhas em treinamento do centro do cor-
po, além de ser a fonte primária para lombalgia e dores no 
joelho.

Abaixo, Sahrmann, lista algumas síndromes ligadas à 
instabilidade e falta de mobilidade do quadril:

– A má ativação do glúteo máximo se conecta a dores 
lombares, pois à baixa ativação glútea na extensão dos 
quadris causa excessiva compensação lombar;

– Várias distensões dos músculos posteriores da coxa 
se relaciona à baixa ativação do glúteo máximo, pois à uma 
dominância sinergística dos músculos posteriores;

– Dores na parte anterior do joelho se relaciona à pou-
ca força do glúteo médio que é um dos responsáveis pela 
estabilidade da cadeia lateral de força e pelo controle da in-
clinação pélvica lateral durante a passada, o que promove 
mal controle da flexão de joelho por exemplo.

– Dores lombares se relacionam a pouca mobilidade do 
quadril, principalmente nos movimentos de rotação.

Uma boa estratégia é fazer exercícios de uma perna 
ou assimétricos, eles desafiam sua estabilidade e desen-
volvem força em toda a perna, enquanto também treinam 
todos os estabilizadores menores que de outra forma po-
deriam ser negligenciados por exercícios de fortalecimento 
de duas pernas. Estes exercícios têm como alvo todos os 
músculos do quadril, eles geram movimento desenvolven-
do mais potência que as versões de duas pernas, mas prin-
cipalmente ajudam com a estabilidade e equilíbrio. Alguns 
exemplos incluem exercícios como afundo e levantamento 
terra em única perna.

Para finalizar, a preparação do Pilar de Força tem que 
estar relacionada à capacidade física e exercícios inseridos 
no treino e os planos de movimento no qual serão realiza-
das as tarefas.

Ativação dos Estabilizadores de 
Quadril no Treinamento

SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 
apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão LUÍS CARLOS DILLENBURG nascido em TE-
NENTE PORTELA/RS aos 21 DE NOVEMBRO DE 1971.  Filho 
de Ademio Dillenburg e de Ella Dillenburg. E dona ADRIANE 
FAGUNDES nascida em ITAPIRANGA/SC aos 15 DE DEZEM-
BRO DE 1984. Filha de Arlindo Costa Fagundes e de Iria Meurer 
Fagundes. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 14/06/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  14 

de maio de 2019.
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

No ano em que o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) 
comandará a Federação das As-
sociações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs), o pre-
feito de Palmeira das Missões 
Eduardo Russomano Freire foi 
o escolhido pela maioria dos 
prefeitos e vices da sigla. A vo-
tação foi on-line e ocorreu nes-
ta segunda-feira, 13, das 8 às 
17 horas, todos os mais de 100 
pedetistas aptos a votarem rece-
beram senhas em seus e-mails 
e puderam participar do pleito.

Inicialmente, seis prefeitos 
haviam colocado seus nomes 
a disposição do PDT, três aca-
baram desistindo, permanecen-
do outros três para a votação 
desta segunda. Além de Freire 
estavam na disputa o prefeito 
de Gentil, Alcenir Dalmago e 
o prefeito de Caçapava do Sul, 
Giovani Amestoy.

Freire tem 41 anos é advo-
gado e herdou do pai o gosto 
pela política, filiando-se ao 
PDT ainda quando tinha 16 
anos. Já foi presidente do dire-
tório municipal e regional, tam-

bém já atuou como procurador 
no município de Palmeira das 
Missões, foi vereador e prefeito 
reeleito com 70% dos votos.

Essa é a segunda vez que 
um prefeito da região da Asso-
ciação dos Municípios da Zona 
da Produção (Amzop) comanda 
a Federação, em 2017 foi o pre-
feito de Rio dos Índios, Salmo 
Dias. O atual presidente é o pre-
feito de Garibaldi, Antonio Cet-
tolin que deve passar o coman-
do para o prefeito da terra do 
Carijo da Canção Gaúcha em 
julho, com data a ser definida.

Prefeito de Palmeira das Missões 
é o novo presidente da Famurs

Jornal Folha do N
oroeste

Eduardo Freire fez 64 votos na eleição contra os prefeitos de Gentil e de Caçapava do Sul
Famurs/Divulgação

Portela mobilizado no combate 
ao abuso e a exploração sexual 

de crianças e adolescentes
Entre os dias 13 e 17, o 

município de Tenente Portela, 
através da Secretaria de Assis-
tência Social realizou uma série 
de atividades dentro da progra-
mação da Semana Nacional de 
Combate ao Abuso e a Explora-
ção Sexual de Crianças e Ado-
lesces.

A abertura oficial ocorreu 
na manhã da segunda-feira, 13, 
no auditório do Centro Cultu-
ral, com a presença do Prefeito 
Clairton Carboni, do secretário 
de Assistência Social, Ercí-
lio Neckel, demais secretários 
municipais, equipes do CRAS, 
CREAS e SMAS, alunos da 
rede municipal de ensino, pro-
fissionais e atores da rede de 
proteção do sistema de garantia 
de direitos da criança e do ado-
lescente. Também estiveram 
participando representantes de 
municípios da região.

Na segunda-feira e na terça, 
as atividades foram voltadas à 
capacitação destes profissionais 
e atores da rede de proteção do 
sistema de garantia de direitos 

da criança e do adolescente, 
com ações voltadas a forma-
ção e mobilização desta rede de 
proteção, formada por diversos 
órgãos, sendo das esferas públi-
cas municipal, estadual e fede-
ral, Poder Judiciário, Ministério 
Público, estabelecimentos de 
ensino, programas e projetos 
sociais voltados à criança e ao 
adolescente, dentre outros. A 
capacitação foi ministrada pelo 
professor José Carlos Sturza de 
Moraes, que é cientista social e 
mestre em educação.

Na sexta-feira, as atividades 
foram focadas na ludicidade, 

com espetáculos teatrais apre-
sentados pela Láparo Produ-
ções, companhia teatral que se 
destaca por levar mensagens 
importantes à crianças e adoles-
centes através do teatro. Foram 
apresentadas duas peças, “No 
Meu Corpo Não”, direcionada 
para alunos dos anos iniciais 
e “Quando o Silêncio Gritar”, 
para alunos dos anos finais e 
ensino médio. Ambas as peças 
teatrais buscavam levar a men-
sagem ao público sobre cuida-
dos e as suas reações aos atos 
de abusos e exploração por par-
te dos adultos.

D
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O evento ocorreu no Centro Cultural de Tenente Portela
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Mês de lembrar de quem tem

 o dom de cuidar da gente

Confirmados primeiros 
óbitos do ano por gripe 

influenza no estado
A Secretaria Estadual da Saúde registrou nesta semana os dois 

primeiros casos de óbito por gripe no Rio Grande do Sul. Tratam-se 
de dois idosos, de 71 e 79 anos, residentes em São Gabriel e Barra 
do Ribeiro, respectivamente. Os diagnósticos foram confirmados 
pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) para os tipos 
de vírus influenza A-H1N1 e A-H3N2.

A campanha de vacinação contra a gripe vai até 31 de maio. 
Mais de 2,3 milhões de gaúchos se vacinaram até o momento. Mas 
ainda restam cerca de 1,5 milhão de pessoas que devem se proteger 
contra os três tipos de vírus da gripe mais frequentes (A-H1N1, A-
-H3N2 e B).

Para a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o fato 
reforça a importância da vacinação para os grupos considerados 
prioritários. “Os óbitos alertam para a necessidade de as pessoas se 
vacinarem, principalmente as crianças, que tiveram uma das meno-
res coberturas até agora”, disse.

O caso mais recente dos óbitos ocorreu no último dia 11, em 
São Gabriel, com um idoso de 71 anos que contraiu o tipo de vírus 
A-H1N1.

Anteriormente, em 2 de maio, a mulher de 79 anos, residente 
em Barra do Ribeiro, morreu após ficar internada na capital e teve 
diagnóstico para H3N2.

Nenhum deles chegou a ser vacinado neste ano, já que as inter-
nações ocorreram antes do início da campanha de vacinação para 
os idosos. Os dois tinham ainda fatores de risco. 
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

A autenticidade da cultura de um povo e suas expressões, 
estão alicerçadas em tradições, em conhecimentos obtidos pela 
convivência em grupo, somadas aos elementos históricos e so-
ciológicos.

    Seus legados e sua tra-
dição, entre eles o seu modo 
de vestir, são transportados 
para as gerações seguintes, 
sujeitos a mudanças pró-
prias de cada época e cir-
cunstâncias.

    Entre 1620 a 1730 
quando o homem veio fa-
zer a América e se vestia à 
europeia, aqui chegou, en-
controu, nos campos, índios 
missioneiros e índios cava-
leiros.

    Neste período a mulher 
missioneira usava o “tipoy” 
que era um longo vestido 
formado por dois panos cos-
turados entre si, deixando 

sem costuras apenas duas aberturas para os braços e uma para 
o pescoço. Na cintura, usavam uma espécie de cordão chamado 
“chumbé”. O “tipoy” era feito de algodão esbranquiçado, mas 
em seguida se tornava avermelhado com o pó das missões. Em 
ocasiões festivas, a índia missioneira gostava de usar um alvo 
“tipoy” de linho sobre o de uso diário. Apenas nas vestes religio-
sas, sobretudo nas procissões, as índias usavam mantos de cores 
dramáticas como o roxo e o preto.

    Já no período de 1730 a 1820, o primeiro caudilho rio-gran-
dense, tinha mais dinheiro e se vestia melhor. Trajava-se basica-
mente à europeia, com a braga e as ceroulas de crivo. A mulher 
desse rico estancieiro, usava botinhas fechadas, meias brancas 
ou de cor, longos vestidos de seda ou veludo, mantilha, chalé ou 
sobre peliz, grande travessa prendendo os cabelos enrolados e 
não faltava o leque.

    Já a mulher do peão estancieiro, vestia-se pobremente, nada 
mais que uma saia comprida, rodada, de cor escura e blusa clara 
ou desbotada com o tempo. Pés e pernas descobertas na maioria 
das vezes. Por baixo, apenas usavam bombachinhas, que eram as 
calças femininas na época.

    Entre 1820 a 1865, a mulher nessa época, usava saia e casa-
quinho com discretas rendas e enfeites. Tinham as pernas cober-
tas com meias, salvo na intimidade do lar. Usavam cabelo solto 
ou trançado, para as solteiras e em coque para as senhoras. Os 
sapatos eram fechados e discretos. Como joia apenas um cama-
feu ou broche. Ao pescoço vinha muitas vezes o fichú (triangulo 
de seda ou crochê) com as pontas fechadas por um broche. Este 
foi o traje usado pelas ricas e pobres dessa época.

    A partir de 1865, a evolução da vestimenta, principalmente 
da feminina, teve grandes mudanças, muitas vezes, fugindo dos 
padrões, causando até por vez, um certo desconforto e gerando 
polemicas desnecessárias

    A indumentária da prenda e regulamentada por uma tese 
de autoria de Luiz Celso Gomes Yarup, que foi aprovada no 34º 
Congresso Tradicionalista Gaúcho em Caçapava do Sul em 1989 
consta com dezoito itens. O que mais me chamou a atenção foi 
o 18º:

   18º - Livre a criação dos vestidos, quanto a “CORES”, pa-
drões e silhuetas, dentro dos parâmetros enumerados neste Con-
gresso.

Porque proibir a cor vermelha? Decisão unanime ou de al-
guns??

    E segue o baile....    

Na Evolução da Vestimenta 
Gaúcha, porque vermelho 
não?

Luiz Antônio Aguiar será o 
patrono da 47ª FETRELI

Foi confirmado o nome do 
escritor Luiz Antônio Aguiar 
como patrono da Feira Tres-
-passense do Livro que acon-
tece de 5 a 11 de novembro no 
Salão de Eventos do Colégio 
Ipiranga.

A feira mais tradicional do 
do interior do estado que che-
ga a sua 47ª edição está ainda 
definindo programação, mas 
apresenta um patrono de respei-
to, já que Aguiar é um dos mais 
renomados escritores contem-
porâneos da literatura brasileira 

tendo sido ganhador do Prê-
mio Jabuti em 1994,principal 
prêmio da literatura nacional e 
recebeu várias menções de Al-
tamente Recomendável. 

Luiz Antonio Aguiar nas-
ceu no Rio de Janeiro em 1955. 
Como escritor, ganhou dois 
Jabuti um em 1994 e outro 
em 2013, várias menções Al-
tamente Recomendável, pela 
FNLIJ, a indicação para a lista 
de honra do IBBY, como tradu-
tor, e a nomeação para o White 
Ravens 2008. Mestre em Lite-

ratura Brasileira, escreveu vá-
rios livros sobre Machado de 
Assis e sua obra, sempre bus-
cando popularizar a leitura do 
Bruxo do Cosme Velho. Em 
2008, fruto de um trabalho de 
20 anos de dedicação à leitura 
e reflexão do autor, publicou o 
Almanaque Machado de Assis. 
Também escreveu roteiros para 
histórias em quadrinhos, como 
Sítio do Pica-Pau Amarelo. 
Ministra oficinas de leitura da 
obra de Machado de Assis e é 
um dos fundadores e membro 
da atual diretoria da Associação 
dos Escritores e Ilustradores de 
Literatura Infantil e Juvenil.

Suas principais obras são: 
Corações partidos; Machado e 
Juca; Tudo por causa dela; Era 
no tempo do rei; Vivo ou morto; 
O mestre das Harpias, Agenda 
Inventada, Edifício Rainha Le-
onarda, Canudos santos e guer-
reiros em luta no sertão, Con-
fidências de um pai pedindo 
arrego; A garota e o roqueiro; 
A vontade dos cometas; Recon-
tando Machado; Vou fazer meu 
pai parar de fumar; Sonhos em 
Amarelo.

O autor de 65 anos, tem mais 
de 90 títulos publicados.

Sicredi e Mauricio de Sousa Produções 
lançam desenhos animados sobre 

educação financeira

Personagens da Turma da 
Mônica falam sobre planeja-
mento financeiro e controle 
de gastos de uma forma leve 
e divertida, com o objetivo de 
ensinar sobre a importância 
da educação financeira. Com 
esse foco, o Sicredi – institui-
ção financeira cooperativa com 
mais de 4 milhões de associa-
dos – lança, em parceria com a 
Mauricio de Sousa Produções 
(MSP), três desenhos animados 
(cada episódio tem um minuto 
e meio) que trazem como tema 
central questões como: de onde 

vem o 
d i n h e i -
ro, orça-
m e n t o 
familiar e 
a recom-
p e n s a 
de quem 
sabe ad-
ministrar 
os gastos.

Os te-
mas dos três desenhos anima-
dos têm como base as primei-
ras revistas em quadrinhos da 
Turma da Mônica sobre edu-
cação financeira, lançadas pelo 
Sicredi e pela MSP em 2018. 
Em 2019, outras três edições 
também serão lançadas pelo 
Sicredi, que baseou o conteú-
do dos materiais no Caderno de 
Educação Financeira e Gestão 
de Finanças Pessoais do Banco 
Central do Brasil.

A iniciativa integra uma sé-
rie de ações realizadas pela ins-

tituição financeira cooperativa 
durante a Semana Nacional da 
Educação Financeira, promovi-
da anualmente pelo Comitê Na-
cional de Educação Financeira 
(CONEF), que este ano aconte-
ce de 20 a 26 de maio.

O presidente da SicrediPar 
e da Central Sicredi PR/SP/RJ, 
Manfred Dasenbrock, ressalta 
que iniciativas como esta são 
importantes porque ajudam a 
mudar hábitos de consumo. “É 
necessário que as crianças este-
jam desde cedo familiarizadas 
com conceitos como poupança, 
valor do dinheiro e orçamento 
doméstico. Uma criança que 
entende as relações de consu-
mo e a importância do hábito 
de poupar terá mais chances 
de evitar dívidas no futuro. E 
nada melhor que falar sobre 
esse tema com a ajuda de per-
sonagens tão queridos dos bra-
sileiros, como os da Turma da 
Mônica”, analisa.
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Câmara de Miraguaí é campeã de gastos 
na Região Celeiro. Vista Gaúcha campeã de economia

Com base em números 
do Ministério Público de 
Contas do Rio Grande do 
Sul (MPC-RS), o site Clic 
Portela compilou os valo-
res gastos no ano passado 
com diárias por vereado-
res e servidores das Câma-
ras Municipais da Região 
Celeiro. Somados, os 21 
Legislativos consumiram 
R$ 763.858,02 com via-
gens.

A Câmara de Miraguaí 
encabeça o ranking regio-
nal. No período analisado, 
10,34% da despesa total 
de R$ 849.576,02 foi em-
penhada somente para o pagamento de diárias. O gasto 
de R$ 87.875,00 com os deslocamentos de vereadores 
e servidores do Legislativo representou um custo de R$ 

18,22 por habitante do município que tem uma popula-
ção de 4.824 pessoas.

Coincidentemente, o segundo lugar do ranking re-

gional é vizinho de Miraguaí. As viagens subsidiadas 
pela Câmara de Redentora alcançaram R$ 80 mil no 
ano passado, ou seja, 8,10% da despesa total que che-
gou a R$ 987.724,55. O levantamento aponta que cada 
redentorense teve um custo de R$ 6,94 com as diárias 
feitas pelos vereadores e servidores do Legislativo em 
2018. O contingente populacional de Redentora é de 
11.527 habitantes.

A Câmara de Tenente Portela foi a quinta da Região 
Celeiro que menos gastou com diárias no ano passa-
do. Da despesa total de R$ 1.218.365,91, 2,23% (R$ 
27.187,00) foram reservados ao pagamento dos deslo-
camentos de vereadores e funcionários do Poder Le-
gislativo. O gasto com diárias significou um custo de 
R$ 2,01 por portelense. A população do município é de 
13.538 pessoas.

No quesito ‘economicidade em diárias’, o Legislati-
vo de Vista Gaúcha é o grande destaque do ranking re-
gional. Em 2018, os vereadores e servidores da Câmara 
gastaram com viagens apenas 0,24% (R$ 960,00) da 
despesa total de R$ 328.203,79. O montante empenha-
do para o pagamento das diárias representou um cus-
to de R$ 0,34 para cada habitante. Vista Gaúcha tem 
2.847 moradores.

Conforme o levantamento do Ministério Público 
de Contas, as 497 Câmaras Municipais do Rio Grande 
do Sul gastaram, no ano passado, R$ 15 milhões em 
diárias. O primeiro colocado do ranking estadual é o 
Legislativo de Bom Jesus, que destinou 19% (R$ 382,1 
mil) de toda a despesa total de 2018 ao pagamento de 
viagens e inscrições em cursos.

O estudo coordenado pelo procurador geral do 
MPC-RS, Geraldo Da Camino, ainda revela que o or-
çamento das Câmaras Municipais gaúchas alcançou 
R$ 981,8 milhões em 2018. – A discrepância se deve 
justamente ao déficit de participação popular. Aquela 
comunidade em que os cidadãos participam, fiscalizam 
e definem suas prioridades, são as que os gastos são 
alocados nas áreas prioritárias, como saúde e educação 
– disse Geraldo Da Camino.

Em 32 municípios do RS, os Legislativos não de-
sembolsaram nenhum valor para diárias no ano passa-
do.

Diones R. Becker

Vereadores de Vista Gaúcha foram os que menos gastaram com diárias em 2018

Coronel Bicaco: Vereadores cobram 
melhorias no trecho entre a cidade e a BR 468

Durante o grande expediente da ses-
são ordinária desta segunda-feira (13), 
o vereador Itamar Sartori (PP) cobrou 
melhorias no percurso entre o perímetro 
urbano de Coronel Bicaco e o trevo de 
entroncamento da ERS 317 com a BR 
468.

Conforme o edil, o trecho pratica-
mente não tem acostamento e existem 
vários buracos na pista. – São necessá-
rias obras urgentes, pois recentemente 
foram registrados dois acidentes de trân-
sito e queremos evitar outros – ressaltou 
Itamar Sartori, acrescentando que outro 
problema é a vegetação que avança so-
bre o asfalto.

O vereador solicitou que o Executivo 
de Coronel Bicaco tome providências 
para melhorar o trecho da ERS 317. – Sei 

que não é responsabilidade do município 
e pode haver sanções, mas a prefeitura 
deveria realizar, ao menos, uma roçada 
da vegetação e colocar algum material 
para minimizar as péssimas condições 
do acostamento – sugeriu Itamar Sartori.

– O trajeto da BR 468 até aqui é o 
portão de entrada de nossa cidade e, atu-

almente, está mal cuidado. Isso provoca 
uma lembrança ruim aos nossos visitan-
tes e naqueles que apenas passam por 
aqui – destacou o edil.

Em sua manifestação no grande ex-
pediente, o vereador Lucas Santos da 
Cruz (PDT) também cobrou melhorias 
e frisou que autoridades municipais já 

estiveram em Porto Alegre, no Departa-
mento Autônomo de Estradas de Roda-
gem (DAER), reivindicando a recupera-
ção do trecho da ERS 317.

– Nos prometeram as obras. Estamos 
esperando – disse o pedetista.

Ao se manifestar no grande expe-
diente, o vereador Elson Bueno Martins 
(PDT) elogiou a retirada de árvores exis-
tentes as margens da estrada vicinal que 
liga a BR 468 até a comunidade de Cam-
po Santo, interior de Coronel Bicaco.

O pedetista ainda mencionou a ne-
cessidade de cascalhamento da via. – 
Estamos entrando numa época do ano 
em que as chuvas são mais frequentes. 
A colocação de cascalho certamente vai 
melhorar e muito as condições de trafe-
gabilidade no trecho – argumentou El-
son Bueno Martins.

D
iones R

. B
ecker

Por Diones R. Becker

Por Diones R. Becker

Trecho da ERS-317 apresenta diversos defeitos estruturais

Diárias

Estradas
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Correios suspende atendimentos 
em Tenente Portela a partir da 

próxima segunda-feira

Um cartaz fixado na por-
ta da agência dos Correios em 
Tenente Portela informava os 
usuários, que foram até o local 
nesta quinta-feira, 16 de maio, 
de que a partir da próxima se-
gunda-feira a agência estará fe-
chada e o atendimento aos por-
telenses está sendo direcionado 
para Miraguaí.

O fechamento da agência 
segue uma decisão da justiça 
que determinou que o prédio 
passasse por reformas e ade-
quações em suas estruturas, 
conforme solicitado em uma 
ação impetrada inicialmente 
pelo Sindicato dos trabalhado-
res dos Correios e Telégrafos e 
posteriormente assumida pelo 
Ministério Público do Trabalho.

Nossa reportagem fez um 
levantamento de informações 
a respeito da situação e des-
cobrimos que os servidores da 
agência de Tenente Portela já 

receberam determinação de se 
apresentar para o trabalho em 
outras agências da região na 
próxima segunda-feira.

O serviço de entrega e dis-
tribuição seguiria funcionando 
normalmente, mas a base seria 
Três Passos, de onde os cartei-
ros partiriam com a carga de en-
tregas para realizar em Tenente 
Portela. As Caixas Postais serão 
direcionadas para Miraguaí, in-
clusive, alguns usuários desses 
serviços já receberam uma no-
tificação a respeito do assunto.

Na tarde desta quinta-feira, 
conversamos com o prefeito de 
Tenente Portela, Clairton Car-
boni, que disse que havia sido 
pego de surpresa com a notícia 
já que não recebeu nenhum co-
municado oficial por parte dos 
Correios, mas que estava bus-
cando contato com a direção 
para encontrar uma solução que 
impeça que a agência seja fe-

chada.
Nossa reportagem também 

buscou informações junto a 
central regional em Porto Ale-
gre onde inicialmente fomos 
informados que a situação é 
exatamente essa que foi retra-
tada anteriormente, mas quase 
no fechamento desta edição re-
cebemos a informação de que 
a direção de atendimento dos 
Correios estava buscando uma 
alternativa e conversaria com o 
prefeito nesta sexta-feira para 
tentar encontrar uma maneira 
paliativa para evitar o fecha-
mento ou voltar provisoriamen-
te o mais rápido possível em 
outro endereço enquanto a sede 
da empresa passa pela reforma.

A transferência para outro 
local era uma das sugestões da 
decisão judicial, no entanto, até 
onde nossa reportagem pode le-
vantar, existem algumas regras 
e especificações que são neces-
sárias para que um prédio possa 
abrigar a agência dos Correios 
e encontrar um local adequando 
em cima da hora, seria uma das 
dificuldades em concretizar tal 
pedido.

A assessoria de imprensa 
dos Correios prometeu para 
essa sexta-feira, 17, um posi-
cionamento definitivo por parte 
da direção de atendimentos dos 
Correios definindo se de fato os 
portelenses terão que se dirigir 
para Miraguaí por um tempo 
indeterminado ou se essa será 
apenas uma situação passagei-
ra até que um local provisório, 
mas adequado, seja providen-
ciado em Tenente Portela. As-
sim que tivermos essa definição 
ela estará em nosso site e em 
nossas redes sociais.

Um aviso colado na porta da agência informa seu fechamento 

Eduardo Salvadori

Miraguai de Tenente 
Portela disputará final da 
Copa Região Celeiro em 

duas categorias

Ocorre neste próximo do-
mingo, dia 19, a partida final 
da Copa Região Celeiro de Fu-
tebol de Campo, nas categorias 
veterano e principal.

O município de Tenente 
Portela estará sendo represen-
tado nas duas categorias pela 
equipe do Miraguai.

 Os jogos serão disputados 
no Estádio Jacinto Lutz, na 
cidade de Campo Novo, com 

amistoso pela manhã.
 As decisões iniciam as 

13 horas e 30 minutos, com o 
embate entre o Atlético de Ho-
rizontina x Miraguai, pela ca-
tegoria veterano. Logo em se-
quencia, previsto para iniciar as 
15 horas e 30 minutos, entram 
em campo Miraguai x SER Ta-
moio de Crissiumal.

 Ao contrário da fase de ma-
ta-mata, a decisão será em jogo 
único.

Na categoria livre a disputa do titulo será contra equipe de Crissiumal

Eduardo Salvadori

A semana foi caracterizada 
por dias chuvosos e elevada 
umidade do solo, impedindo a 
continuidade da implantação 
das culturas de inverno no Rio 
Grande do Sul, como canola, 
trigo e aveia branca. De acor-
do com o Informativo Conjun-
tural, divulgado pela Emater/
RS-Ascar nesta quinta-feira 
(16/05), as lavouras de canola 
semeadas mais no cedo nas re-
giões do Alto Jacuí, Celeiro e 
Noroeste Colonial apresentam 
boa emergência, apesar de da-
nos em algumas áreas causados 
pelas fortes chuvas da semana 
anterior. Já nas regiões Frontei-
ra Noroeste e Missões, o plan-
tio da canola foi realizado em 
22% da área prevista, que é de 
12 mil hectares. A forte chuva 
de sexta-feira provocou erosão 
de solo nas lavouras recém-se-
meadas, com possível necessi-
dade de replantio.

Também deve haver re-
plantio de áreas semeadas com 
aveia branca, em especial nas 

regiões da Fronteira Noroeste 
e Missões, onde os produtores 
relatam severo ataque de la-
garta nas lavouras em início de 
desenvolvimento vegetativo, 
havendo dificuldade no contro-
le, o que provoca prejuízo no 
stand das lavouras. As lavouras 
já semeadas apresentam boa 
germinação e desenvolvimento 
inicial.

No trigo, a umidade impe-
diu o início do plantio nas re-
giões da Fronteira Noroeste e 
Missões, que só acontecerá se 
o tempo firmar e a umidade do 
solo permitir. Por enquanto, os 
produtores seguem a busca de 
crédito para custeio das lavou-
ras junto aos agentes financei-
ros, com encaminhamento de 
documentos (atualização da 
Declaração de Aptidão ao Pro-
naf - DAP) e a coleta das amos-
tras de solo para análise. Recur-
sos de custeio para compra de 
insumos para as lavouras de tri-
go foram liberados para alguns 
produtores. 

Umidade no solo interrompe 
plantio das culturas 

de inverno
Emater/Divulgação
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Legislativo de Coronel Bicaco
 desmente boatos 

Redentora fará entrega de cestas do 
Programa de Aquisição de Alimentos

Região se mobiliza para combater
 acidentes de trabalho

Encontro de Mulheres foi grande
 sucesso em Vista Gaúcha

Projeto incentiva o consumo de 
carne suína em Três Passos

Câmara de Miraguaí é campeã de 
gastos com diárias na Região Celeiro

WWW.CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas
Por  Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

Patronagem do CTG Sentinela da 
Fronteira se reúne com prefeito 

de Tenente Portela

O encontro ocorreu na manhã da última segunda-feira, 13,  no gabinete do prefeito Clairton Carbo-
ni, com a participação da Secretária de Administração e Planejamento, Adriane Morais. A reunião foi 
para tratar de diversos assuntos sobre a entidade e o tradicionalismo no município.

O CTG Sentinela da Fronteira no ano de 2019 completa 60 anos de fundação, e sua diretoria e 
associados preparam uma programação especial para celebrar esta data, e neste sentido, o Patrão Vil-
marino da Rosa, juntamente com alguns membros da patronagem, sendo Marcelo Boni, Clair Boni 
Menegazzi, Diogo Bonadimann e Sílvia Rauber, apresentaram o planejamento que está sendo feito 
para os festejos, desejando contar com o apoio da Administra Pública Municipal. Ainda, a entidade 
é a responsável pela organização do 10º Acampamento Farroupilha, tema que também foi tratado na 
reunião.

Segundo o Prefeito Carboni, a parceria do município com as entidades é muito importante, “esta 
entidade tem sua história entrelaçada com a do município, e enquanto Poder Público temos sido par-
ceiros das entidades que promovam ações em prol da comunidade, e com o CTG Sentinela da Fron-
teira não é diferente, somos parceiros também e vamos contribuir em tudo aqui que for possível”, 
destacou Carboni.
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O CTG Sentinela da Fronteira vai completar 60 anos nesse anos de 2019


