
A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, QUINTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1160Dalmiro Poschi Caminha
Oficial de Justiça

FPM:
Perdas serão monstruosas

Prefeitura de Tenente Portela garante que está agindo para IBGE rever 
estimativa populacional que pode cortar R$ 3 milhões dos repasses do FPM

Mar de Lamas De novo

Descaso do poder público 
provoca transtornos para 

produtor de Tenente Portela

Conselho Tutelar de 
Tenente Portela terá nova 

eleição suplementar

ANO 10 - Nº 513 - SETEMBRO DE 2018R E G I O N A L

 Evento está em sua 37ª edição e integrou 13 
 escolas de todo o Estado, representadas por 
 mais de 300 estudantes. Pág. 3 

Encontro de
Instrumentistas

Pag.08

JA
LM

O
 F

O
R

N
A

R
I

Pag.05 Pag.09

M
aristani M

artins

Diones Roberto Becker



ROTA DO YUCUMÃ, 06 de Setembro de 20182

Nossa 
Opinião

O jornal da nossa região

E-mail:
redacao@provinciafm.com
Fone: (55) 3551 1121/1261

Província é uma publicação semanal 
da Empresa Rota do Yucumã Ltda. 
Esta publicação tem o objetivo de 
informar e integrar os municípios 
do Noroeste do Rio Grande do Sul. 
Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

Fundado em 31 de março de 1986
Praça Tenente Bins, 139, sala 3. Tenente Portela, Rio Grande do Sul

CGC/MF: 03.043.551/0001-20

www.clicportela.com.br @ página da região na Internet.
O província pode ser acessado e lido integralmente em qualquer lugar do planeta que tenha conexão com a internet. Basta acessar a 

página www.provinciafm.com e navegar nos fatos que fazem a história deste pedaço de mundo. Indique-o aos seus amigos.

Editor Chefe: Jornalista Jalmo A. Fornari (RP 5087-MT) Sub-Editor/Revisor e Diagramação: 
Jonas Martins Reportagens:  Jonas Martins  Dep. Comercial/Distribuição: Soraia Fornari 
Fotos: Jalmo Fornari, Soraia Fornari, Angelita Cristina, Bruno Giordano Fornari, Jonas Mar-
tins, Aline Gaviraghi e Rafael Fornari, Maicon Spanic Colaboradores: Percival Puggina, Élver 
Vargas, Ariel Jéssica Ponce,  Mari Carla Brunet, Nilton Kasctin dos Santos, Robinson Girardi 
dos Santos e Raiana Silva Impressão: Cia da arte - Ijuí/RS

Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

E SE O IMPEACHMENT NÃO 
TIVESSE ACONTECIDO?

Na semana passada completaram-se dois anos do 
impeachment de Dilma Rousseff. Por isso, os pon-
teiros do relógio da história sinalizam momento 

adequado para examinarmos se foi útil e oportuna a mobili-
zação nacional que levou àquele desfecho. O tema, aliás, tem 
motivado ponderações de alguns leitores.

Capitaneados pelo PT, os partidos de esquerda qualificam 
o episódio como “golpe”, desatentos a suas múltiplas causas e 
ao longo e cuidadoso procedimento jurídico e político em que 
se desenrolou sob os olhos da opinião pública e sob a lupa ju-
rídica do STF. Esquecem, também, que a oposição “golpista” 
conviveu democraticamente com a primeira vitória de Lula, 
tolerou o escândalo do mensalão, reconheceu a segunda vitó-
ria de Lula, conviveu com a primeira vitória de Dilma e com 
a segunda vitória de Dilma. Foi a imensa mobilização popular 
de protesto contra seu desastroso governo no dia 15 de março 
de 2015 que desencadeou o processo jurídico-político do im-
peachment.

Dezessete meses mais tarde, ele culminaria com a perda do 
mandato presidencial. A palavra golpista é bem mais aplicável 
ao partido que pediu impeachment de Collor, Itamar, FHC, e 
que, nos Estados e municípios do país, grita “Fora!” a todo 
ocupante de cadeira que tenha ambicionado.

Vamos, agora, ao futuro do pretérito. Não costuma ser fácil 
discorrer sobre como as coisas teriam acontecido se condu-
zidas de outro modo. Neste caso, porém, é fácil, sim. O PT 
ajuda. Em agosto de 2016, o país afundava no terceiro ano 
consecutivo de recessão. Deslocado do governo para a opo-
sição, o PT votou contra as tímidas reformas graças às quais 
Temer, conseguindo apoio parlamentar, estancou a recessão. 
Agora, em campanha eleitoral, não deixando margem a dú-
vidas, o partido reitera a intenção de acabar com elas de vez. 
Se o impeachment não tivesse acontecido, o Brasil estaria no 
rumo seguido pela Venezuela.

Tem mais. Sem o impeachment, o PT estaria disputando 
esta eleição com apoio da máquina governamental, teria man-
tido as fontes de financiamento e os empregos de sua mili-
tância. E o candidato seria Lula. Com efeito, todos sabem ser 
escassamente majoritária a posição do STF em favor do com-
bate à corrupção, da Lava Jato, da colaboração premiada, e 
da prisão após condenação em segunda instância. Esta última 
foi mantida graças ao voto “pró-colegialidade”, proferido pela 
ministra Rosa Weber. Se Dilma continuasse presidente, teria 
cabido a ela indicar o substituto de Teori Zavascki. Alexan-
dre de Moraes não seria membro da Suprema Corte e a base 
petista no STF se ampliaria decisivamente. A “sangria” teria 
parado, a Lava Jato secaria e o Mecanismo retomaria o ritmo 
de seus negócios. 

O impeachment de Dilma Rousseff foi decisão certa no 
momento certo.

Já se passaram oito anos da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lançada 
com a promessa de importantes instrumentos que permitissem o avanço necessário ao país no enfren-
tamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado 
dos resíduos sólidos. Pelo texto inicial, todos os lixões do Brasil deveriam ter sido fechados até 2014. 
Porém, isso não aconteceu e, hoje, a maioria das cidades brasileiras ainda mantém depósitos de lixo 
sem qualquer tratamento. E estudos indicam que, se continuarmos nesse ritmo, o Brasil só cumprirá o 
objetivo de reduzir os impactos ambientais do lixo nas cidades em 2060. Contudo, o prazo estabelecido 
para tal, pela Organização das Nações Unidas (ONU), é até 2030. 

Pela PNRS, a inobservância da obrigação de encerramento das atividades dos lixões poderá implicar 
na responsabilização dos municípios por diversas formas, inclusive por crime ambiental, sendo pos-
sível, ainda, a punição dos agentes políticos responsáveis pelo inadimplemento. Além disso, a PNRS 
impõe a obrigação de os Municípios apresentarem um Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos 
como condição para terem acesso a recursos da União destinados a empreendimentos relacionados 
ao setor. Sendo que, os Municípios que não apresentarem o Plano poderão ter suspensos os repasses 
de recursos federais, o que poderá causar impacto considerável em seus orçamentos, dependendo do 
caso.  De acordo com dados do Perfil dos Municípios Brasileiros, de 2017, computados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 54,8% dos municípios têm uma Plano Municipal. 
Por outro lado, essa questão do repasse (ou da falta de) para a implantação de uma política concreta de 
descarte adequado do lixo é justamente a principal justificativa para o cenário atual. Para 61,6% dos 
municípios brasileiros, a arrecadação para concretizar essa política é insuficiente. Fora isso, em muitos 
lugares, outro obstáculo é também a falta de profissionais qualificados para criar e, ainda que fosse o 
caso, implementar os Planos Municipais. Estima-se que mais de um terço dos municípios não têm se-
quer um profissional técnico na área ambiental no seu quadro de funcionários. 

A realidade, hoje, é que a solução para o problema tem se arrastado ano a ano. Até que, em julho de 
2015, o Senado estendeu ainda mais a data-limite para o fim dos lixões.  Além das capitais e regiões 
metropolitanas, os municípios de fronteira e os que contam com mais de 100 mil habitantes, com base 
no Censo de 2010, ganharam prazo até 2019. Cidades com população entre 50 e 100 mil habitantes têm 
até 31 de julho de 2020 para resolver essa questão. Já os municípios menores, com menos de 50 mil 
habitantes, devem estar de acordo com a lei até 31 de julho de 2021.  

Recentemente foi aprovada a Medida Provisória nº 844/2018 com o objetivo de enfrentar problemas 
no serviço de saneamento no Brasil, como a baixa cobertura e tratamento da rede de esgoto e coleta de 
lixo. O texto afeta a Lei nº 11.445/2007 (lei de diretrizes nacionais para o saneamento básico) e a Lei nº 
9.984/00 (lei de criação da Agência Nacional de Águas - ANA), além de modificar a Lei nº 11.107/2005 
(lei de consórcios públicos). A esse respeito, de que a aprovação da Medida Provisória vem trazendo 
inúmeras discussões no setor, nesse momento é prudente aguardar os próximos dias, a fim de verificar 
se a MP será convertida em lei. Somente a partir daí é que será possível constatar as consequências de 
seus efeitos para o saneamento básico no país.

JOGANDO A SUJEIRA PRA DEBAIXO DO TAPETE

Walter Penninck Caetano

Walter Penninck Caetano, diretor da Conam - Consultoria 
em Administração Municipal

Honestidade somente não basta
Nessas eleições a honestidade é o primeiro e principal requisito para a 

escolha dos nossos candidatos, mas não deve ser o único. A verdade é que 
vivemos um momento impar em que não temos espaços para erros por isso 
a honestidade, mesmo sendo a mais importante demanda que temos deve 
vir acompanhada.

É um momento em que devemos votar com muita consciência para não cometer erros. É necessário 
pesquisar e escolher com calma. Você pode até ter uma simpatia por um determinado candidato, mas não 
deposite seu voto neste nome sem antes pesquisar atentamente de onde ele vem e para onde ele vai. Quais 
seus planos e projetos. Verifique a viabilidade desses planos serem aplicados no atual sistema brasileiro, 
afinal de contas, como dizia aquele velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

A escolha de seus candidatos devem ser muito bem planejadas. Não se deixe influenciar por opinião 
alheia ao seu interesse. A vida é sua. O voto é seu e a influência da política será na sua vida.

Historicamente somos um país que não sabe escolher. Claro que hora ou outra ao longo da história 
acertamos em alguns nomes, mas na grande maioria das vezes fomos governados por pessoas que não 
tinham condições de desempenhar tal função.

O problema do Brasil não foi construído nos últimos anos, nem foi culpa exclusiva desse ou daquele 
governo. O grande problema do Brasil foi a consciência coletiva de nosso povo que ainda não aprendeu 
a deixar de lado as emoções para votar com a razão. Somos vítimas de nossos próprios corações. É hora 
de mudar. E a mudança começa por nós e agora.



3

Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas
Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.

jalmoafornari@yahoo.com.br

Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Judi-
ciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em Geral, 
Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em Geral. 
055-3551-3119

HumorVem as chuvas e as estradas viram uma m....

A novela é antiga e, exceto em ano de eleições municipais ela é reprisa-
da, em cada inverno com capítulos cada vez mais sacanas e sórdidos. A 
vantagem é que o povo tem memoria curta e nas próximas eleições tudo 
é esquecido. No entanto, o sacrifício e os transtornos são enormes. Nesta 
semana captamos nas redes sociais mais um registro do sacrifício dos nos-

sos produtores. Procuramos as vítimas e fizemos uma matéria para nosso site. Em menos 
de 24 horas a matéria atingiu quase 10 mil pessoas com 24 compartilhamentos e muitos 
comentários de apoio, entre eles alguns que lembram do leitor S.N. “Portela e só faixas de 
trânsito. Interior não existe” , de P.B. “É esse o reconhecimento que a prefeitura tem aos 
agricultores... É lamentável as condições de nossas estradas!!!”

Destaque!!
A presença da Agroindústria 
da Família Guerra na feira de 
Esteio orgulha a Região Celei-
ro. A empresa familiar foi uma 

atração e recebeu o prêmio de segundo 
lugar, representando Tenente Portela, no 7º 
Concurso de Produtores da Agroindústria 
Familiar, na categoria Suco de Uva Inte-
gral/Natural. Com orgulho os administra-
dores da pequena agroindústria estampam 
a placa e o diploma conseguido por mérito 
na 20ª Feira da Agricultura Familiar, na 41ª 

Edição da Expointer de Esteio.

Problemas no cofre
Uma notícia pouco agradável 
para economia local foi publi-

cada na semana que passou. Os 
novos números do IBGE devem determi-
nar uma redução do índice de participação 

do FPM de vários municípios gaúchos 
para o próximo ano, entre eles Tenente 

Portela. O poder público que além de pa-
gar a manutenção da máquina e os salários 
restringem suas atividades a manutenção 
e a obras oriundas de emendas parlamen-
tares ou cobrança de taxas de melhorias 

(pagas pelo povo) deve estar 
preparado para tempos difíceis 
se a medida não for alterada.

Duas horas
Todos os camarotes disponíveis para os 

shows da FEICAP de 2019 foram vendi-
dos em apenas duas horas de comerciali-

zação. Atrações como Gustavo Lima, João 
Bosco e Vinicius e Leonardo animarão a 
edição que marcará o jubileu do evento. 

Segundo os organizadores da feira a mes-
ma intensidade de procura acontece com 
os espaços de comercialização. Pratica-

mente todas as áreas colocadas a disposi-
ção já foram vendidas.

***Um colega nosso está implantando um 
novo estilo de moda gaúcha. Lenço azul flu-
orescente e topete à lá Élvis...
***O povo já desabafa nas redes sociais 
que a atual administração é ótima em fazer 
obras cobrando do cidadão (além 
dos impostos) e pintar ruas e ave-
nidas.
***As reclamações nas redes 
sociais mostram o descontentamento do 
pessoal dos bairros e do interior... abando-
nados... por enquanto!

***Dizem por aí que se o patriotismo dos 
portelenses for medido pelo número de ex-
pectadores no hasteamento das bandeiras, 
dava para devolver a pátria para Portugal.

*** A Feicap vendeu todos os camarotes 
em duas horas. Não precisa dizer mais nada.

Na aula de catecismo, a ma-
dre pergunta a uma das alunas:

— Na sua casa, vocês sempre re-
zam antes das refeições?
— Não senhora! Felizmente, não 
precisamos. Mamãe é uma ótima 

cozinheira!

Cana prá todos...
O bêbado está levando a maior dura do de-
legado:
— Quer dizer que o senhor estava envolvi-
do na briga desses pilantras?
— Quem? Eu? De… hic… jeito nenhum, 
dotô delegado. Eu sou da… hic… paz!
— Então porque os policiais trouxeram o 
senhor pra cá?
— Eles trouxeram… hic… não… fui eu 
que quis vir…
— Não entendi!
— Tava a maior… hic… briga no bar! Aí 
encostou o camburão… hic… e um polícia 
gritou… hic… “É cana pra todo mundo!”. 
Aí eu falei: “Tô dentro!”.

Não nos conhecemos????
O cara está na fila do caixa no supermer-
cado quando uma loira escultural lhe faz 
sinais com a mão e lhe lança um sorriso da-
queles. Ele deixa o carrinho das compras na 
fila, dirige-se a ela e diz:

— Desculpe, será que não nos conhece-
mos?
Ela responde, sempre com aquele sorriso:
— Pode ser que eu esteja enganada, mas 
acho que o senhor é o pai de uma das mi-
nhas crianças…

Ele puxa pela memória e pergunta a quei-
ma-roupa:
— Não me diga que você é aquela stripper 
que eu comi sobre uma mesa de bilhar, na-
quela suruba com os meus amigos, com-
pletamente bêbado, enquanto uma das suas 
amigas me flagelava com uns nabos molha-
dos e me enfiou um pepino no traseiro?
— Bem, não… – responde ela, sem graça – 
Eu sou a nova professora do seu filho!

*** A pergunta é quanto será que estão 
ganhando os caras que produzem os pro-
gramas de rádio do Bolsonaro e do Amo-
edo?

***O TSE jura que compartilhar fake 
news ou pesquisa falsa é passível de pu-
nição e multa. Se a lei se cumprisse teria 
uns apoiadores por aqui que já estariam 
pobres.

***Dizem por aí que o João Antônio ta 
feliz da vida se dizendo o vereador mais 
votado, entre aqueles com cargo e direito 
político em Tenente Portela.
**Dos dois mais votados nas últimas 
eleições, Cacique Valdonês está preso e 
Ibe Furini teve os direitos políticos sus-
pensos pelo STJ. 
***Detalhe: Juntos, Valdonês e Ibe, fi-
zeram quase 19% dos votos válidos para 
vereador em Tenente Portela.



ROTA DO YUCUMÃ, 06 de Setembro de 20184
    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
03/09/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, 
às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de Agosto de 2018, com as 
seguintes presenças: Vereador Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereado-
res: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ROSANGELA FORNARI/
MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB MARILENE FÁTIMA 
SILVEIRA/MDB e LUIS GASPAR WINGERT/PSDB. Havendo número legal de Ve-
readores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os 
Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondências 
recebidas pela Casa.

Dando prosseguimento, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos 
senhores Vereadores:

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe a esta casa legislativa qual o 

destino que será dado ao espaço onde funcionava anteriormente a Secretaria Municipal 
de Educação. Ao mesmo tempo, sugere que o espaço seja cedido para o funcionamento 
da Câmara Municipal de Vereadores, gerando assim economia para os cofres públicos 
municipais.

2 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite à Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Rural para que esta realize melhorias na estrada que dá acesso à propriedade 
do Sr. Volmir Peter, na localidade de Manchinha, que trabalha com criação de peixes e 
suinocultura, uma vez que a referida estrada encontra-se em péssimas condições de tra-
fegabilidade. 

3 – Requereu o envio de correspondência ao Sr. Jordanês Miranda, responsável pelo 
transporte escolar, convidando-o para comparecer a uma Sessão da Câmara, para tratar de 
assuntos relativos ao transporte escolar em nosso município.

4 – Requereu o envio de correspondência ao Sr. Tiago Sganderla, Presidente da ACI, 
convidando-o, bem como aos demais membros da diretoria, para que compareçam a uma 
Sessão da Câmara para expor o trabalho que vem sendo realizado pela entidade. Este 
requerimento foi subscrito pelos Vereadores Elessandro Tiago Fuck e Natanael Diniz de 
Campos.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de construir ba-

nheiros no ginásio do Bairro Rubino Marroni, em caráter de urgência. O Vereador justifi-
cou sua solicitação informando que o referido ginásio não possui banheiros, sendo que o 
local é amplamente utilizado por professores e alunos em atividades escolares. Requereu 
ainda o envio de correspondência ao responsável pela iluminação pública, para que seja 
realizada a troca de lâmpadas queimadas no mesmo local.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de realizar o plantio 
de coqueiros no canteiro central da Avenida Itapiranga, e para completar o paisagismo se-
jam colocadas orquídeas nos coqueiros. O Vereador justificou sua solicitação, informando 
a importância de embelezar o meio urbano, principalmente nas ruas que dão acesso à 
cidade.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal, amparado no Art. 144 do Regimento Interno 

e Art. 38 da Lei Orgânica Municipal, que sejam enviadas as respostas das solicitações do 
Vereador, realizadas em 11 de junho de 2018 através do Ofício n°61/2018 (solicitando 
informações de quantas escolas estão desativadas por falta de alunos, em quais as locali-
dades e qual o destino que estão sendo dados à esses prédios) e em 25 de Junho de 2018 
através do Ofício n° 67/2018 (solicitando o número de servidores que estão lotados em 
cada Secretaria Municipal, incluindo efetivos, contratados e cargos em comissão).

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 – Requereu o envio de correspondência ao Tribunal de Justiça do Estado, solici-

tando audiência com representantes do Poder Legislativo Portelense, para tratar sobre a 
falta de Juiz de Direito Titular na Comarca de Tenente Portela, bem como sobre a possi-
bilidade de criação de uma nova Vara em nossa Comarca, em razão do enorme acúmulo 
de processos. 

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1 – Requereu o envio de correspondência ao DAER, solicitando a realização de lim-

peza nas laterais das rodovias RS 330 e RS 472. Requereu ainda o reencaminhamento de 
ofícios já dirigidos pelo Vereador ao mesmo Departamento, porém ainda não atendidos, 
nos quais solicita: a realização de reparos nas laterais da RS 472, no trecho Tenente Portela 
– Palmitinho, em relação ao desmoronamento de pedras; realização de melhorias em rela-
ção aos buracos na pista, também no trecho Tenente Portela – Palmitinho; autorização do 
DAER para que o município possa realizar os necessários reparos na RS 472; e solicitação 
de instalação de redutor de velocidade na RS 472, logo após o trevo de acesso à cidade, 
nas proximidades do Distrito Industrial. 

Do Vereador Luis Gaspar Wingert:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de realizar 

alguma homenagem ao extinto Sr. Pedro Manoel Carrard, um dos pioneiros do comércio 
em nosso município. Sugeriu o Vereador a colocação de uma placa ou busto, ou algo 
semelhante, na Praça Tenente Paiva, próximo ao local onde trabalhou por toda a sua vida.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de constru-
ção de banheiros públicos no centro da cidade, uma vez que diariamente há uma grande 
movimentação de pessoas na cidade, que procuram nosso hospital, bem como circulam 
pelo comércio local. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Odilo Gabriel, Ro-
sângela Fornari, Marilene Silveira e Itomar Ortolan.

Da Vereadora Marilene Silveira:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Rural para que sejam realizados reparos e encascalhamento na estrada da 
Localidade do Marco da Pedra, com a máxima urgência, uma vez que a mesma encontra-
-se em péssimas condições de trafegabilidade.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as Comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 55/2018: Altera a redação do caput do artigo 1º 

e artigo 3º, da Lei Municipal n° 2.437/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
proceder à contratação temporária para atendimento do Programa Primeira Infância do 
SUAS – Criança Feliz e dá outras providencias. 

Projeto de Lei Legislativo nº 07/2018, de autoria do Ver. Luis Gaspar Wingert: Dispõe 
sobre denominação de rua e dá outras providências

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presen-
ça de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 04 de Setembro de 2018. 
Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais infor-
mações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

Desfile Cívico de Redentora 
será em 20 de setembro

A Administração Municipal 
de Redentora realizará o desfile 
cívico em comemoração à inde-
pendência do Brasil no dia 20 
de setembro. Na quinta-feira, 
30 de agosto, a Escola Estadu-
al Américo dos Santos, de Vila 
São João, realizou um ensaio de 
marcha para a apresentação no 
desfile.

O ensaio contou com a par-
ticipação da banda escolar que 
abrilhantará o desfile. Também 
participaram a Escola Indíge-
na Davi Fernandes (com sua 
banda) e as escolas municipais 
Assis Brasil e Doutor Getúlio 
Vargas.

A secretária municipal de 

Educação e Cultura, Marilene 
de Moura Rosa, representou o 
prefeito Nilson Paulo Costa e a 
primeira dama, Eliane Amaral 
Costa, que cumpriam agenda 
em Porto Alegre na data do en-
saio. A escola sediante serviu 

lanche a todos os alunos.
De acordo com o prefeito 

Nilson, o tradicional desfile cí-
vico tem grande importância e 
é o momento em que a comu-
nidade demonstra seu patriotis-
mo.

Desfile na escola Americo dos Santos

Três Passos adquiri vã para transporte 
de pacientes

O segundo veículo para 
compor a frota do Programa 
Conduz Vida foi adquirido pela 
Administração Municipal de 
Três Passos e entregue nesta 
segunda-feira, dia 03 de setem-
bro, pela empresa Elithe de Ijuí, 
vencedora da licitação.

A aquisição do veículo, tipo 
Van, foi com recurso de emen-
da parlamentar no valor de R$ 
190 mil, e contrapartida de re-
cursos próprios na ordem de R$ 
52.300,00 da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, totalizando R$ 
242.300,00.

A Van será utilizada para o 
transporte coletivo sanitário de 
pacientes em tratamento de he-
modiálise nas segundas, quartas 
e sextas-feiras para o município 
de Ijuí. Também, fará o trans-
porte de pacientes na alta com-
plexidade em cardiologia, para 
Passo Fundo.

O veículo da cor prata, ano 
2018, modelo 2019, possui 16 
poltronas executivas reclináveis 
para os passageiros, mais uma 
poltrona auxiliar, porta elétrica, 
ar condicionado de teto dutado, 
porta pacotes e bagageiro.

Conforme destaca o prefei-
to, José Carlos Amaral, o veí-
culo foi pensado especialmente 
para atender a necessidade do 
transporte dos passageiros da 
hemodiálise e da cardiologia, 
onde podem ir e vir com mais 
segurança, comodidade e con-
forto.

Este é o segundo veícu-

lo adquirido para o Programa 
Conduz Vida, que em março, 
recebeu um micro-ônibus. A 
iniciativa objetiva promover a 
humanização e a reestruturação 
completa do transporte de pa-
cientes, suprindo uma deman-
da da Secretaria Municipal de 
Saúde.

O Programa Conduz Vida 
vai contar com novas modali-
dades de veículos, e também 
vai compreender outras ações, 
que vão desde o agendamento, 
um espaço específico de embar-
que para os pacientes e qualifi-
cação dos motoristas.

Os contratos foram assina-
dos pela presidente do Bade-
sul, Jeanette Lontra, e pelos 
respectivos representantes dos 
municípios - Foto: Badesul/Di-
vulgação

A assinatura de contratos 
com as prefeituras de Farrou-
pilha, Taquari e Vista Gaúcha 
por meio do Programa Bade-
sul Cidades ocorreu na Casa 
do Badesul na Expointer nesta 
quarta-feira (29). O montante 
de R$ 8,4 milhões financiados 
aos municípios será destinado a 
obras de melhorias nos municí-

pios.
Os contratos foram assina-

dos pela presidente do Bade-
sul, Jeanette Lontra, e pelos 
respectivos representantes dos 

municípios. Também estiveram 
presentes o diretor financeiro, 
Kalil Sehbe Neto, e a superin-
tendente do setor público, Már-
cia Santana.

Badesul financia R$ 8,4 milhões para 
investimentos em três municípios
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Por Ingrid Krabbe

Descaso do poder público 
provoca transtornos para 

produtor de Tenente Portela

Por volta das 17 horas des-
te domingo (02), os caminhões 
começaram a chegar à proprie-
dade de Valmir Luís Peter, em 
Linha Manchinha, interior de 
Tenente Portela, para realizar o 
carregamento de aproximada-
mente mil suínos. A produção 
tinha como destino um frigorí-
fico na cidade de Seberi.

Em virtude da chuva que 
persiste há mais de três dias, os 
veículos já enfrentaram dificul-
dades com o barro no trajeto de 
cerca de um quilômetro entre a 
Avenida Perimetral e a proprie-
dade rural. Conforme tentavam 
estacionar na rampa de carre-
gamento dos suínos, o peso dos 
caminhões acabava afundan-
do o solo e, isso, só ocasionou 
mais transtornos.

Segundo Valmir Luís Peter, 
em condições normais, o traba-
lho de retirada dos animais dos 
chiqueirões dura entre duas e 
três horas. – Ontem iniciamos 
o carregamento às 17h30min 

e terminamos por volta das 
01h30min – lamentou o produ-
tor rural. Ele também revelou 
que a falta de condições de tra-
fegabilidade em dias de chuva 
no percurso entre a Avenida 
Perimetral e sua propriedade já 
impediu a chegada dos cami-
nhões transportadores de ração. 
– Uma vez, os suínos ficaram 
sem ração durante dois dias – 
contou Valmir Luís Peter.

O produtor rural afirmou 
que para conseguir finalizar o 
escoamento da produção nes-
te domingo entrou em contato 
com o órgão municipal compe-
tente, que enviou um trator para 
rebocar os caminhões. – Liguei 
pedindo um trator, porque acho 
que é uma forma de pressionar 
a atender minha reivindicação 
– salientou Valmir Luís Peter, 
acrescentando que todos os dez 
veículos precisaram ser reboca-
dos, fosse na saída da rampa de 
carregamento ou na estrada vi-
cinal até a Avenida Perimetral.

Via telefone, na manhã desta 
segunda-feira (03), Valmir Luís 
Peter disse que já procurou di-
versas vezes a prefeitura mu-
nicipal solicitando melhorias 
na estrada vicinal. – Eles falam 
que vão fazer. Já colocaram 
cascalho na Avenida Perimetral 
e não vieram até aqui. Uma vez, 
me disponibilizei a comprar o 
cascalho e mesmo assim não 
demonstraram interesse em ar-
rumar a estrada – lembra o pro-
dutor rural.

Depois dos inúmeros trans-
tornos enfrentados ontem e can-
sado do descaso do poder públi-
co, Valmir Luís Peter frisou que 
contratará uma empresa parti-
cular para colocar o cascalho no 
percurso de aproximadamente 
um quilômetro. – Não vou mais 
procurar a prefeitura munici-
pal, ficar mendigando. Minhas 
atividades geram retorno ao 
município e é essa a valoriza-
ção que eu ganho – lamentou o 
produtor.

A Administração Municipal 
de Redentora contratou uma 
empresa especializada no for-
necimento de link de Internet 
através de fibra óptica e via 
rádio para a Prefeitura. A em-
presa Via Tec venceu o pregão 
presencial e no último dia 20 de 
agosto, o prefeito Nilson Paulo 
Costa assinou contrato com a 
mesma. Assim, todos os setores 
municipais, como secretarias e 
escolas, passam a contar com a 
fibra óptica, uma tecnologia as-
sociada com alta performance 
para conexões de Internet.

Segundo o prefeito Nilson, 
a fibra óptica oferece o que há 
de mais avançado em termos 

de conectividade para o con-
sumidor. “Todos os setores da 
Administração Municipal vão 

Administração Municipal  de Redentora 
contrata internet de fibra óptica

funcionar melhor se a conexão 
com a Internet for mais rápida”, 
afirma.

M
aristani M
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Produtor lamenta a falta de investimentos na conservação das estradas

O prefeito Nilson Paulo Costa assinou contrato para serviço de fibra ótica

Ah setembro. O mês mais esperado pela gauchada. 
Prenuncio de primavera, cheirinho de fumaça no ar.

Mas antes, vamos falar um pouco do acendimento 
da chama crioula, que dá início a celebrações tradicionalistas no 
Rio Grande do Sul.

 E neste ano, na data de 10 de agosto, segunda sexta-feira do 
mês, a cidade de Iraí esteve movimentada, centenas de cavalei-
ros de todo o Estado estiveram presentes para o evento.

  O CTG Minuano foi escolhido por se tratar do terceiro mais 
antigo do Estado, sob a coordenação da 28ª Região Tradiciona-
lista, além se ser um local de importante passagem dos tropeiros, 
atividade fundamental para o desenvolvimento da região do mé-
dio alto Uruguai.

 O acendimento da 
Chama Crioula é hoje 
um dos mais impor-
tantes eventos do ca-
lendário tradicionalis-
ta gaúcho e repete-se 
anualmente desde 1947, 
quando um grupo de jo-
vens, conhecido como 
Grupo dos 8, retirou uma centelha da pira da Pátria e conduziu 
do Parque Farroupilha até o Colégio Júlio de Castilhos, iniciando 
um movimento de resgate e preservação dos usos e costumes 
gaúchos, que também culminou com a criação do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho.

 Para o ano de 2019 a geração da chama, será na cidade de 
Tenente Portela.

 Noticia essa que deixa o meio tradicionalista de nossa cidade 
com muita expectativa e orgulho para esse grande evento.

 Hoje, o Acampamento Farroupilha é um evento tradicional 
na cidade porque a nove anos atrás, um grupo de “Guris me-
donhos”, oriundos do então recém criado CTG Guardiões da 
Fronteira, cheio de coragem, peitaram a ideia de criar o Primeiro 
Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, na Praça do Imi-
grante. 

  Iniciou-se com treze ranchos, um feitos de costaneiras, co-
bertas com Brasilit, outros com lona, e o povo foi chegando...

Não houve nenhum show de renome do Estado presente, mas 
a gaita e o violão corria frouxos nos acampamentos, regados a 
um bom churrasco, carreteiro de charque, e sem faltar o nosso 
tradicional chimarrão.

 E assim, com o passar dos anos, foi crescendo, tomando uma 
proporção de um evento no calendário do município.

 Obrigada gurizada medonha, por terem fincado à estaca na 
praça.

 E também com muita expectativa vem ai o 9º Acampamento 
Farroupilha de Tenente Portela, na Praça do Imigrante, este ano 
sob o comando do Guardião Giordano Bruno Fornari e sua equi-
pe, com abertura no dia 16 de setembro e com encerramento no 
dia 23 de setembro.

Teremos grandes atrações como: Grupo Quero –Quero, Joca 
Martins, Canto Nativo, e o já tradicional 4º Grito da Canção Far-
roupilha nos dias 21 e 22 de setembro.

       Como de costume, espera-se um grande público na praça, 
com muitas atividades envolvendo escolas, entidades tradiciona-
listas visitantes e grandes atrações no Galpão da Província, que 
estará direto informando o andamento do Acampamento Farrou-
pilha.

 Então gauchada, vamos comprando a carne, porque a cerveja 
já está garantida para o sucesso do evento.

          Conta-se com a presença de todos, vamos fazer uma 
grande homenagem aos nossos “Heróis Farroupilhas”, sempre 
como de costume, com orgulho e moderação, respeitando as re-
gras. 

 Na próxima edição, programação completa.
    Até a próxima.

 Setembro, Mês do Tradi-
cionalismo Gaúcho.
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Atualmente já sabemos que os exercícios físicos redu-
zem os ricos de uma pessoa ter AVC. Estudos compro-
vam que basta um indivíduo realizar o mínimo de trin-

ta minutos de atividades diárias de intensidade moderada para 
que o risco de se ter AVC seja reduzido drasticamente. 

O acidente vascular cerebral é causado pela deficiência do 
fluxo sanguíneo, decorrente da obstrução das artérias cerebrais 
por placas de gordura. Em seguida, ocorre uma hemorragia que é 
ocasionada devido ao rompimento de vasos sanguíneos que po-
dem ocorrer dentro do tecido cerebral ou dentro do espaço que 
circunda o cérebro. Pequenos acidentes vasculares cerebrais que 
não causam sintomas extremos têm graves consequências a longo 
prazo. Todavia, eles podem ser mantidos à distância com a prá-
tica dos exercícios físicos, pois os exercícios físicos aumentam a 
capacidade cardiorrespiratória reduzindo a pressão sanguínea do 
corpo em repouso, o que diminui o risco do AVC. A movimen-
tação sintetiza proteínas, como fator de crescimento endotelial 
vascular (VEGF, na sigla em inglês), que estimula a produção 
de células endoteliais, que compõe o revestimento interno dos 
vasos sanguíneos, tornando-os mais resistentes. O exercício de-
sencadeia também a liberação do gás óxido nítrico, que dilata os 
vasos para permitir a passagem de um maior volume do sangue. 

            Dessa forma percebemos que a atividade física além de 
propiciar a sensação de bem estar, melhora a autoestima, reduz 
os sintomas depressivos e ansiosos e traz benefícios ao seu or-
ganismo. Se praticada de forma correta e disciplinada, a ativida-
de física reduz a gordura corporal e aumenta a massa muscular; 
diminui os níveis de açúcar no sangue e melhora a capacidade 
pulmonar, aumentando o aproveitamento do consumo de oxigê-
nio; aumenta a vascularização sanguínea, consequentemente, o 
músculo cardíaco se torna mais forte; reduz as taxas de colesterol 
e eleva o HDL ( o bom colesterol ) que protege contra a forma-
ção de placas de gordura nas artérias ; combate a hipertensão 
reduzindo os níveis da pressão arterial. Em outras palavras, o 
comportamento sedentário está associado ao risco aumentado de 
ser acometido por alguma doença, dentre eles o AVC.

Considerando essas informações percebemos que a ativida-
de física previne o AVC porque ela diminui os fatores de risco 
que podem desencadear o acidente vascular cerebral, como por 
exemplo, o colesterol alto, hipertensão e diabetes. Assim, exer-
citar-se melhora diversos fatores que aumentam o risco de AVC.

Exercício Físico Reduz o Ris-
co de AVC

SEMA altera dias de visitação ao 
Salto do Yucumã 

A secretaria estadual do 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMA) alterou os 
dias de funcionamento do Par-
que Estadual do Turvo, em Der-
rubadas. A partir da próxima 
semana, a Unidade de Conser-
vação (UC) ficará aberta para 
visitação de quinta a segunda-
-feira, das 08 às 18 horas, com 
intervalo das 12 às 13horas.

De acordo com a diretora do 
Departamento de Biodiversida-
de, Liana Barbizan, a mudança 
atende a uma sugestão do con-
selho gestor. – Sentimos neces-
sidade de fazer essa alteração a 
partir do diálogo com a socie-
dade, com o intuito de melho-
rar a visitação e o turismo nos 
dias e horários de maior visibi-
lidade – destaca Liana. Antes, a 
UC abria de quarta a domingo, 
fechando nas segundas e terças-
-feiras.

Essa novidade integra um 
leque de ações já realizadas 
pela SEMA para garantir a vi-
sibilidade do Salto do Yucumã 
e estimular o turismo na Região 
Noroeste. Considerado uma 
das maiores quedas d’água ho-
rizontais do mundo, o Salto do 
Yucumã possui 1.800 metros de 
extensão. No entanto, a paisa-
gem ficava submersa na maior 
parte do tempo, por conta da 
operação da usina hidrelétrica 
Foz do Chapecó.

Para resgatar esse ponto tu-
rístico, a SEMA firmou acor-
do com a Agência Nacional 
de Águas (ANA). A parceria 
resultou na publicação da Reso-
lução nº 4 da ANA, que regra 
o funcionamento da usina hi-
drelétrica e determina a visibi-
lidade do Salto do Yucumã aos 
finais de semana. As condições 
de visibilidade do maior salto 
longitudinal do mundo também 
passaram a ser informadas se-
manalmente no site da SEMA. 
A resolução funcionou em for-
mato de teste por 180 dias e, no 
dia 17 de julho, foi publicada 
a Resolução nº 49 e o acordo 
passou a valer em definitivo. 
Outra novidade é o avanço do 
processo de instalação de be-
bedouros na área de visitação 
do Salto do Yucumã. Foi con-
cedido pelo Departamento de 
Recursos Hídricos (DRH) da 
SEMA, no dia 31 de agosto, a 
outorga que autoriza a captação 
de água subterrânea através de 
poço tubular. Conforme Liana 

Barbizan, essa autorização é a 
garantia de que o poço está apto 
a funcionar. – Essa é uma das 
necessidades do Parque Esta-
dual do Turvo e uma das rei-
vindicações dos visitantes e do 
conselho – frisou a diretora do 
Departamento de Biodiversida-
de da SEMA.

Os próximos passos serão 
a reforma dos banheiros e a 
instalação de painéis solares 
para a geração da energia que 
viabilizará o funcionamento 
dos bebedouros. Está sendo fir-
mada ainda uma parceria com 
os municípios que integram o 
consórcio Rota do Yucumã para 
instalar lancheria no Centro de 
Visitação e melhorar a sinaliza-
ção do Parque Estadual do Tur-
vo. A meta é concluir as melho-
rias até o final do ano.

Além disso, será permitida a 
venda de artesanato, souvenirs 
e a realização de trilhas con-
duzidas por guias cadastrados 
com o intuito de promover a 
educação ambiental.

Unidade da JBS de Três Passos é pauta de encontro no Palácio Piratini
Na manhã de terça-feira 

(04), uma comitiva de Três Pas-
sos se reuniu com o governador 
José Ivo Sartori. No encontro 
realizado no Palácio Piratini, 
foi tratado sobre a situação da 
unidade da JBS na capital da 
Região Celeiro, interditada na 
primeira quinzena do mês pas-
sado por determinação do mi-
nistério do Trabalho.

Na oportunidade, o grupo 
liderado pelo prefeito José Car-
los Amaral entregou um ofício 
ao governador solicitando a re-
solução do impasse e que seja 
autorizado o reinício das ati-
vidades na unidade enquanto 
ocorrem as adequações exigi-
das do ministério do Trabalho. 
O documento ainda pede garan-
tias de que a empresa receberá 
o certificado de funcionamento 
após atender todas as exigên-
cias do ministério do Trabalho.

O chefe do Executivo do 
Rio Grande do Sul prometeu 
intervir diretamente junto ao 
governo federal para solucionar 

o impasse. Além disso, nomeou 
o secretário estadual de Agri-
cultura, Pecuária e Irrigação, 
Odacir Klein, para tratar sobre 
o assunto em Brasília.

A comitiva saiu otimista 
da reunião no Palácio Pirati-
ni, com perspectivas de que o 
governo do estado entendeu a 
importância da JBS para vários 
municípios gaúchos. – A em-
presa é a maior empregadora de 
Três Passos, com 880 funcioná-
rios diretos e ainda a maior ge-

radora em termos de arrecada-
ção – ressaltou o prefeito José 
Carlos Amaral.

O mandatário também des-
tacou o empenho das lideranças 
na formação da comitiva e no 
agendamento da reunião com 
o governador José Ivo Sartori, 
tendo em vista os reflexos da 
JBS na questão socioeconômica 
de Três Passos. – Acreditamos 
que o governo do estado saiu 
sensibilizado com a pauta apre-
sentada e irá buscar reverter o 

impasse para que a empresa 
providenciando as adequações 
exigidas retome o funciona-
mento – frisou o prefeito José 
Carlos Amaral.

A interdição da unidade 
foi determinada pelo ministé-
rio do Trabalho no último dia 
17 de agosto, após uma inspe-
ção constatar que havia risco a 
saúde dos funcionamentos. O 
laudo técnico apontou ‘condi-
ção de risco grave e iminente 
à saúde e à integridade física 

dos trabalhadores’ em áreas que 
correspondem à movimentação 
de carga, embalagem, abate e 
sala de lavagem, entre outras.

A paralisação das ativida-
des foi determinada pelo mi-
nistério do Trabalho na última 
sexta-feira (17), após uma ins-
peção constatar que havia risco 
a saúde dos funcionamentos. O 
laudo técnico apontou ‘condi-
ção de risco grave e iminente 
à saúde e à integridade física 
dos trabalhadores’ em áreas que 
correspondem a movimentação 
de carga, embalagem, abate e 
sala de lavagem, entre outras.

No comunicado divulga-
do ontem, ainda consta que o 
fornecimento de ração e assis-
tência técnica aos produtores 
integrados transcorre de forma 
normal.

A unidade da JBS em Três 
Passos possui cerca de 880 em-
pregados. Sobre a interdição, 
cabe recurso a Superintendên-
cia Regional do Trabalho do 
Rio Grande do Sul.
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Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

Nos últimos anos, Deus tem me chamado atenção para 
um fato relevante. Tenho observado muitas pessoas 
que após lutarem uma vida inteira para adquirir um 

patrimônio considerável, estão perdendo boa parte de suas con-
quistas pela má administração de seus descendentes. Em conver-
sas informais com estas pessoas, percebo uma certa mágoa ou 
decepção por este fato. Como sou pai de três filhos, fico me ques-
tionando: o que fazer para que meus filhos também não venham a 
me trazer esse tipo de angústia? Uma vez que esta é uma questão 
difícil de ser respondida, proponho-me a analisar um pouco mais 
sobre o tema, à luz das escrituras.

Inicialmente, gostaria de mencionar o caso do profeta Eli e 
seus filhos, Hofni e Fineias. Os três eram sacerdotes do Senhor, 
sendo Eli, à época, sumo sacerdote. Tal posto, advinha da desti-
nação profética que Deus dera a família de Eli, desde seus ante-
passados, vez que descendiam da tribo de Levi, a quem Deus dera 
a incumbência de zelar pela liturgia do culto ao Senhor. Entretan-
to, ao lermos os capítulos de 2 a 4, do livro de 1 Samuel, observa-
mos que os filhos de Eli não cumpriam com seus deveres sacer-
dotais com o zelo que lhes era exigido. Antes disso, subornavam 
e deixavam-se subornar, tornando-se corruptos, exploradores da 
fé do povo, adúlteros e prostituindo-se até mesmo no interior do 
templo. Quanto à Eli, ele era um bom homem, certamente tinha 
um legado, uma história, um nome a zelar. Por ter sido muitos 
anos profeta em Israel, possivelmente era bem quisto pela po-
pulação. Contudo, era condescendente com os erros de seus fi-
lhos. Talvez por amá-los demais, não tinha a coragem necessária 
para repreendê-los, omitindo-se a respeito das reclamações que o 
povo lhe trazia. Sendo assim, Deus destitui o sacerdócio que por 
séculos fora da família dos Levitas e inicia um novo sacerdócio, 
através da vida de Samuel, então um menino, e que anos depois 
se tornara um dos profetas mais importantes do povo de Israel.

Todavia, a história muitas vezes mostra-se cíclica e na família 
de Samuel ocorre um fato semelhante ao que ocorrera com seu 
antecessor Eli. Samuel, que se tornara um dos maiores profetas 
da história antiga de Israel, não percebe que seus filhos tomam o 
mesmo caminho dos filhos de Eli. Assim, quando Samuel enve-
lheceu, nomeou seus filhos como líderes em Israel, mas eles não 
seguiram a linha de liderança de seu pai e se tornaram ganancio-
sos, pervertendo a justiça pela prática de subornos. Isso fez com 
que o povo se revoltasse e exigisse de Samuel a nomeação de um 
rei para governá-los no lugar de seus filhos, o que Samuel fez, 
após ter pedido a aprovação de Deus. Desta forma, percebemos 
que exatamente como no caso de Eli, Samuel perdeu a chance de 
perpetuar sua família na história como um símbolo de liderança 
positiva no povo de Israel.

Estas duas histórias nos fazem indagar sobre este tema – para 
se ter um vida digna, com um nome a ser lembrado por gerações, 
basta cuidar de minhas atitudes isoladamente, ou é necessário 
empregar esforços para que as gerações vindouras também sigam 
essa linha de ações? Para auxiliar na resposta é necessário mais 
um questionamento – se eu obter um bom patrimônio, mas ver 
meus filhos tomarem maus caminhos, terei paz em minha velhi-
ce? No meu entender, não basta cuidar apenas de minhas ações, 
mas preciso garantir que meus filhos seguirão bons caminhos. 
Desta feita, assim como estudamos, refletimos e gastamos tempo 
para administrar nossos bens da maneira mais eficiente possível, 
devemos gastar muito mais tempo e até mesmo recursos para 
aprendermos a educar nossos filhos de maneira que eles não se 
percam, mas antes trilhem por caminhos de honra, sucesso finan-
ceiro e familiar. Mas acima de tudo, uma esperança tenho, que 
me dá segurança e fé que as coisas andarão bem, que é a palavra 
d’Aquele que não é homem para mentir, nem filho de homens 
para que se arrependa, e que declara – “Ensina teu filho nos ca-
minhos em que deve andar, e nem quando envelhecer se desviará 
deles!” (Pv 22:6).

FILHOS, HONRA E VALORES

REGIÃO

Nome da colunha: RESGATANDO AS VEREDAS DO SENHOR
Dalmiro Poschi Caminha – Bel. em Direito, esp. em Dto. Constit., estud. em 
Teologia
Coluna vinculada à Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua Guaporé, 
344, em frente ao Parque de Máquinas da Prefeitura – culto às terças, sextas 
e domingos, às 19:30 horas.

 O Minicurso, foi uma atu-
alização da sistematização das 
informações da saúde indígena, 
repassadas via planilhas ao Dis-
trito Sanitário Especial Indígena 
Interior Sul. Esta atividade foi 
realizada com os profissionais 
das Equipes Multidisciplinares 
de Saúde Indígena, pertencen-
tes ao Polo Base Guarita, dos 
Municípios de Redentora, São 
Valério do Sul, Erval Seco e Te-
nente Portela. Foi uma ação  de 
proporções enormes.

O Distrito Sanitário Especial 
Indígena Interior Sul, foi repre-
sentado nesta ação pelo Polo 
Base Guarita, onde o Coorde-

Polo base Guarita realiza curso 
de atualização na saúde indígena

nador Distrital Gaspar Luiz Pas-
choal contribuiu com sua par-
ticipação no evento apoiando a 
atividade desde o inicio do pro-
jeto até sua finalização. Segun-
do os participantes essa foi uma 
atividade muito importante onde 
foi possível contar com o apoio 
dos profissionais do Polo Base, 
equipes de área, profissionais 
do DSEI, e também do apoio 
do Chefe do Polo Base Guarita 
João Evaristo de Oliveira. Além 
da atualização da sistematização 
das informações, foram  realiza-
das ações focadas na Saúde em 
geral de toda a população.

Desta forma o DSEI Interior 

Sul, juntamente com a DIASI 
(Divisão de Atenção a Saúde 
Indígena), e Polo Base Guarita, 
realizaram entre os dias 27/08 á 
31/09/2018, ações que comtem-
plam a atualização das informa-
ções dos Povos indígenas das 
etnias Kaingang e Guarani das 
Terras Indígenas de Guarita. 

A equipe do polo fez um 
agradecimento a presidente do 
Hospital Santo Antônio Mirna 
Braucks que disponibilizou o 
espaço físico para que as ativi-
dades fossem realizadas. Eles 
também agradeceram as lide-
ranças da comunidade indígena 
e ao cacique Carlinhos Alfaiate.

D
ivulgação

Associação de diabéticos recebe 
equipamentos e monta parcerias

A Associação de diabéticos 
Frentes do Vale do Alto Uru-
guai de Tenente Portela confir-
mou que participará do desfile 
de 07 de setembro que ocorre 
nesta sexta-feira pela parte da 
manhã na Avenida Santa Rosa.

Prevendo a presença de sol 
que deverá estar sobre a cidade 
no momento do desfile a asso-
ciação buscou junto a comer-
ciantes locais parcerias para ad-

quirir chapéus que protegeram 
os membros no momento do 
desfile. De acordo com Cleber 
Tesche, membro da entidade 
até está quarta-feira o grupo já 
havia adquirido parceria com a 
Empresa Braucks, Cresol e Si-
credi.

Recentemente a associação 
também foi contemplada atra-
vés da administração municipal 
de Tenente Portela com equipa-

mentos que serão utilizados por 
seus membros. Foram repassa-
das 02 bicicletas ergométricas, 
01 esteiras eletrônica, além de 
bolas de borracha, extensores 
elásticos, colchonetes, equi-
pamentos de molas para uso 
manual. Além destes, o espaço 
onde são realizados os encon-
tros semanais, recebeu refrige-
rador, equipamento de som e 
climatizador.

Fotos: C
leber tesche
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Divulgado recentemente as 
estimativas populacionais do 
Instituto Brasileiro de Geográ-
fica e Estatística, IBGE, não in-
fluencia somente no número de 
pessoas que estão deixando a 
região em busca de outros ares, 
mas também nos cofres públi-
cos.

O Fundo de Participação do 
Município tem os seus valo-
res de repasses equacionados 

ao índice de habitação de cada 
município, assim é dividido os 
coeficientes de recursos em um 
cálculo elaborado pelo número 
de habitantes.

O Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) é a maneira 
como a União (Governo Fede-
ral do Brasil) repassa verbas 
para os municípios brasileiros, 
cujo percentual, dentre outros 
fatores, é determinado princi-
palmente pela proporção do 
número de habitantes estimado 
anualmente pelo IBGE.

De acordo com Decreto-Lei 
nº 1.881, cada faixa de popula-
ção determina os coeficientes 
de distribuição do FPM: que 
são variáveis em 16 faixas até 
o limite de Acima de 156.216 
habitantes, mas - acima deste 
número - o coeficiente máximo 
torna-se fixo.

Na Região Celeiro dois mu-
nicípios terão mudanças no co-
eficiente de cálculo reduzindo 
os valores estimados para se-
rem recebidos no ano que vem. 
Tenente Portela e Crissiumal.

Nossa reportagem fez um 

Queda populacional pode reduzir repasses do 
FPM em mais de 3 milhões de reais

Tenente Portela Valor Bom Principio Valor

Janeiro 854.060,17R$           Janeiro R$  683.246,50
Fevereiro R$  1.116.523,75 Fevereiro R$  893.216,86
Março R$  751.856,98 Março R$  601.484,15
Abril R$  788.297,55 Abril R$  630.636,54
Maio R$  967.432,61 Maio R$  773.944,24
Junho R$  905.954,64 Junho R$  724.761,98
Julho R$  1.150.700,70 Julho R$  920.558,36
Agosto R$  776.238,87 Agosto R$  620.989,61
Total 7.311.065,27R$         Total 5.848.838,24R$       

DIFERENÇA 1.462,227,03

balanço em quanto Tenente 
Portela poderá perder com a 
queda de coeficiente. Levamos 
em conta os números desse ano, 
já que as projeções para 2019 
ainda não foram realizadas pela 
Famurs. A entidade divulga em 
seu site os repasses de FPM e 
ICMS que são recebidos pelos 
municípios.

Como base de comparação 
usamos o município de Bom 
Princípio, que tem 14 mil ha-
bitantes e que neste ano está 

equaciona-
do no mes-
mo patamar 
em que Te-
nente Por-
tela estará 
no ano que 
vem.

Nos pri-
meiros 8 
meses do 
ano, ou seja, 
de janeiro a 
agosto desse 
ano, Tenen-
te Portela 
recebeu via 
FPM R$ 
7,3 milhões 
de reais en-
quanto que 
o municí-
pio de Bom 
P r i n c í p i o 
recebeu no 
mesmo perí-

odo R$ 5,8 milhões. A diferen-
ça é de R$ 1,4 milhões. Até o 
final do ano essa diferença de-
verá ser de R$ 1,6 milhões.

Só para se ter uma ideia no 
impacto dessa perda, no mês de 
agosto de 2017, a folha de pa-
gamento do município foi R$ 
1,1 milhão. Nestes cálculos a 
perda pode ser drástica para as 
contas municipais.

A perda pode ser ainda 
maior, uma vez que nos valo-
res desse ano, ainda não estão 
projetados os reajustes básicos 
do FPM para ano que vem. As 
estimativas da administração 
municipal de Tenente Portela é 
que se confirmado a queda de 
Tenente Portela o valor chega-
ria a R$ 3 milhões de reais.

Tenente Portela vinha tendo 
a sua estimativa populacional 
sempre na casa de 14 mil habi-
tantes, no entanto, nesta última 
divulgação o município apare-
ce com 13.583 moradores. A 
secretária de Finanças do muni-
cípio, Salete Bettio Sala, disse 
que o executivo já trabalha para 
contestar os dados do IBGE, 

uma vez que a estimativa é fei-
to pelo histórico populacional 
do município e esse não teve 
nenhuma alteração drástica que 
seja capaz de justificar tal que-
da na população.

A primeira atitude da admi-
nistração, segundo Salete Sala, 

será entrar com recurso admi-
nistrativo junto ao IBGE apre-
sentando dados da secretaria da 
saúde e de outros órgãos que 
comprovariam que o município 
não teve perdas populacionais 
e que aparentemente os núme-
ros aumentaram ao invés de 

diminuir. O IBGE não costuma 
observar os recursos adminis-
trativos, e se isso acontecer, se-
gundo a secretária o município 
deverá ingressar na justiça para 
pedir e revisão da estimativa e 
garantir Tenente Portela no atu-
al coeficiente.

Os gestores municipais têm até o dia 17 de setembro deste ano para apresentar questionamentos referentes aos 
dados do IBGE. As contestações devem ser formalmente documentadas e direcionadas ao IBGE

Jonas Martins Tabela com diferença de recursos entre os dois coeficientes nos primeiros 8 meses desse ano

Se confirmados cortes de recursos devem ter grande impacto em Tenente Portela
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Em virtude que uma suplen-
te do Conselho Tutelar de Te-
nente Portela renunciou ao car-
go, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (COMDICA) lançou o 
Edital da eleição suplementar. 
O mandato especial vai findar 
no dia 31 de dezembro de 2019. 
A remuneração mensal é de R$ 
1.112,73.

As inscrições devem ser 
efetuadas na sede do COMDI-
CA, junto à secretaria munici-
pal da Assistência Social, das 
07h30min às 11h30min e das 
13h00min as 17h00min. O pra-
zo termina no próximo dia 12 
de setembro. No ato da inscri-
ção, os postulantes ao cargo 
devem entregar toda a docu-
mentação exigida. Para a rea-
lização da eleição suplementar, 
é necessário o mínimo de cinco 
candidatos homologados.

Conforme o Edital, a eleição 
suplementar ocorrerá no dia 
31 de outubro deste ano, das 
09h00min as 16h00min. Have-
rá uma urna na prefeitura muni-
cipal e outra na secretaria mu-
nicipal de Assistência Social. A 
votação manual acontecerá em 
cédulas, que serão elaboradas 
observando os parâmetros si-

milares aos modelos confeccio-
nados pela Justiça Eleitoral.

O resultado do pleito será 
publicado no dia 1º de novem-
bro, em Edital a ser afixado no 

mural da prefeitura municipal e 
no Fórum de Tenente Portela. 
A posse e a diplomação estão 
marcadas para o dia 19 de no-
vembro.

Conselho Tutelar de Tenente Portela 
realizará eleição suplementar

Por força do disposto no artigo 133 da Lei nº 8.069/90, 
e do artigo 18 da Lei Municipal nº 2.255/2014, os candi-
datos a membro do Conselho Tutelar devem preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

- Reconhecida idoneidade moral;
- Idade superior a 21 (vinte e um) anos;
- Residir no município a mais de dois anos;
- Estar quites com as obrigações eleitorais e no gozo de 
seus direitos políticos;
- Estar quites com as obrigações militares (para candidatos 
do sexo masculino);
- Não ter sido penalizado com a destituição da função de 
membro do Conselho Tutelar, nos últimos cinco anos;
- Reconhecida experiência na área de atendimento dos 
direitos da criança e adolescente
- Ter concluído o ensino médio.

Saúde de Redentora
comemora meta atingida em 

Campanha de Vacinação

A primeira dama, secretária 
de Administração e Finanças 
e responsável pela Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial, Eliane Amaral Costa, e a 
secretária municipal da Saú-
de, Carla Miranda, estiveram 
reunidas com os agentes de 
Saúde e do programa Primeira 
Infância Melhor (PIM/Criança 
Feliz), na terça-feira, dia 04 de 
setembro.

 A reunião ocorreu no Au-
ditório da Secretaria da Saúde. 
Foram tratado diversos assun-
tos. Entre eles, o resultado da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a poliomielite e o 
sarampo, na qual o Município 
atingiu imunizar 103,51% das 
crianças. A meta era vacinar 
95% do público alvo – crianças 

de um a cinco anos.
“Conseguimos vacinar todas 

as nossas crianças e mais algu-
mas que estavam em Redentora 
a passeio. Por isso atingimos 
o percentual de 103,51%”, ex-
plicou a secretária Carla. A pri-
meira dama, Eliane, agradeceu 
os agentes de Saúde e do PIM/
Criança Feliz pelo empenho na 
Campanha de Vacinação e os 
parabenizou em nome do pre-
feito Nilson Paulo Costa.

Temos observado que esse 
trabalho em conjunto entre as 
secretarias municipais é que 
nos faz chegar ao sucesso. Não 
trabalhamos cuidando da doen-
ça mas, sim, da prevenção, da 
vida”, disse.

Os presentes ao encontro 
também degustaram um coque-
tel e receberam brindes.

Ascom/Redentora
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Derrubadas

No dia três de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Derruba-
das, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO CARVALHO. 
A sessão também contou com a presença dos Vereadores: LUIS 
CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO 
BOMM, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, MAGNUS ANTÔNIO 
GEROLDINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO MACHA-
DO VASCONCELLOS e NELCI TEREZINHA ELSENBACH. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 027/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 
20 de agosto de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
028/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 27 de agosto de 
2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço os se-
guintes Vereadores: 

Da Vereadora Nelci Terezinha Elsenbach: Requereu ao Pre-
feito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando determinação ao 
setor competente da municipalidade, serviços de melhoria nos 
acessos às propriedades no perímetro urbano, mais precisamente 
nas propriedades de Milton Costa Almeida e Darci dos Santos, 
na Rua Santa Maria, nesta cidade. Requereu da mesma forma, a 
realização de serviços, visando o escoamento das águas pluviais 
que causam alagamento na residência próxima, situada aos fun-
dos, também na Rua Santa Maria, a partir da residência de Darci 
dos Santos. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, 
subscrito pelo Vereador Adelino Machado Vasconcellos. 

Osmar Von Müller: I) Requereu ao Prefeito Municipal de Der-
rubadas, Sr. Alair Cemin, determinação ao setor competente da 
municipalidade, prestar informações sobre o local de funciona-
mento, ou a destinação/depósito do acervo, que compõem o Mu-
seu Municipal, após a sua retirada da Praça Municipal Dorival 
Rigodanzo, nesta cidade, a qual passa por reformas. Salientou o 
Vereador proponente que importante se faz esta informação, para 
responder a população derrubadense, se o mesmo encontra-se em 
funcionamento, qual o local, ou se as peças estão guardadas e 
onde. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscri-
to pelo Vereador Adelino Machado Vasconcellos. 

II) Requereu ao Presidente da Câmara Municipal de Verea-
dores, Sr. Cristiano Carvalho, o envio de ofício à Presidente da 
Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente 
Portela, Sra. Mirna Kinsel Braucks, solicitando informações dos 
motivos de a mesma não ter citado em nenhuma ocasião o nome 
do Município de Derrubadas, quando a mesma esteve participan-
do do espaço radiofônico, Tribuna Popular, na Rádio Província 
de Tenente Portela, no último sábado, dia 01 de setembro de 
2018. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para 
apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 016/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a conceder auxílio transporte aos estudantes uni-
versitários residentes no Município de Derrubadas/RS e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 031/2018: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a realizar concessão de uso de bens públicos e 
dá outras providências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado 
junto as Comissões Permanentes.

GERAL

Ouça
Província Rural
sábado às 07hs na

100,7 FM

MUNICÍPIO DE REDENTORA
EXTRATOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 114/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa ALFRS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n.º 

19.338.456/0001-94. Valor Total Contratado: R$ 10.457,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO NA-
CIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 115/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 

CNPJ n.º 19.338.456/0001-94. Valor Total Contratado: R$ 4.290,00 (quatro mil e duzentos e noventa reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 116/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa LÉO I. DE CASTRO & CIA LTDA-ME, CNPJ n.º 

20.852.197/0001-02. Valor Total Contratado: R$ 24.325,00 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e cinco reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO NA-
CIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 117/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa ATMSUL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 

n.º 21.745.966/0001-28. Valor Total Contratado: R$ 7.156,00 (sete mil e cento e cinquenta e seis reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 118/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa COMERCIAL CENTENARO EIRELI ME, CNPJ n.º 

30.759.305/0001-42. Valor Total Contratado: R$ 11.241,50 (onze mil e duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 119/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS-

PITALARES LTDA ME, CNPJ n.º 19.316.524/0001-14. Valor Total Contratado: R$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 121/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA, CNPJ n.º 

02.150.800/0001-14. Valor Total Contratado: R$ 3.144,00 (três mil e cento e quarenta e quatro reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 122/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa LIRA DA LUZ & CIA LTDA, CNPJ n.º 05.192.522/0001-

56. Valor Total Contratado: R$ 789,50 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 123/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA-

RES LTDA, CNPJ n.º 08.117.149/0001-67. Valor Total Contratado: R$ 5.491,00 (cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 124/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa NORMELIA LOTTERMANN, CNPJ n.º 20.132.150/0001-

66. Valor Total Contratado: R$ 2.380,00 (dois mil e trezentos e oitenta reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 125/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI ME, CNPJ n.º 

18.136.904/0001-04. Valor Total Contratado: R$ 4.556,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 126/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa SELIA M. HERMANNS, CNPJ n.º 29.806.057/0001-64. 

Valor Total Contratado: R$ 4.152,00 (quatro mil e cento e cinquenta e dois reais).

Processo Licitatório n.º 087/2018 - Pregão Presencial n.º 034/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-01/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 127/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa SELONEI JOSÉ STOCHERO ME, CNPJ n.º 11.663.734/0001-

77. Valor Total Contratado: R$ 3.990,00 (três mil e novecentos e noventa reais).

Processo Licitatório n.º 088/2018 - Pregão Presencial n.º 035/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-02/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 105/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, 

CNPJ n.º 00.802.002/0001-02. Valor Total Contratado: R$ 2.235,00 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais).

Processo Licitatório n.º 088/2018 - Pregão Presencial n.º 035/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-02/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 106/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS-

PITALARES LTDA, CNPJ n.º 19.316.524/0001-14. Valor Total Contratado: R$ 6.261,90 (seis mil e duzentos e sessenta e um reais e 
noventa centavos).

Processo Licitatório n.º 088/2018 - Pregão Presencial n.º 035/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-02/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 107/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTO-

LÓGICOS LTDA, CNPJ n.º 07.832.100/0001-23. Valor Total Contratado: R$ 3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais).

Processo Licitatório n.º 088/2018 - Pregão Presencial n.º 035/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-02/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 108/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa NORMELIA LOTTERMANN, CNPJ n.º 20.132.150/0001-

66. Valor Total Contratado: R$ 8.658,00 (oito mil e seiscentos e cinquenta e oito reais).

Processo Licitatório n.º 088/2018 - Pregão Presencial n.º 035/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-02/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 109/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI – QUALITECK, 

CNPJ n.º 18.136.904/0001-04. Valor Total Contratado: R$ 9.110,90 (nove mil e cento e dez reais e noventa centavos).

Processo Licitatório n.º 088/2018 - Pregão Presencial n.º 035/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N.º 97531.256000/1170-02/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE.
Contrato n.º 109/2018, firmado entre o Município de Redentora e a Empresa SELIA MARIA HERMANN-ME, CNPJ n.º 29.806.057/0001-

64. Valor Total Contratado: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Prefeitura Municipal de Redentora- RS, 17 de agosto de 2018.
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A Regional Sindical Três 
Passos filiada a FETAG/RS 
juntamente com a Emater As-
car RS através das micro de 
Tenente Portela e Três Passos, 
deram início hoje aos roteiros 
intermunicipais que tem por 
objetivo preparar a Juventude 
Trabalhadora Rural para o III 
Encontro Regional da Juven-

tude Rural que irá acontecer no 
dia 24/11 na localidade de Rin-
cão Reúno, município de Cam-
po Novo.

No dia (04/09) o roteiro pas-
sou pelo município de Reden-
tora que contou com a partici-
pação de jovens dos municípios 
de Coronel Bicaco, Miraguaí e 
município anfitrião, já na parte 

da tarde o roteiro seguiu para o 
município de Campo Novo, o 
qual atendeu jovens de Braga e 
município que sediou o evento. 
Já no dia 05/09 o evento seguiu 
para Derrubadas, que contaou 
com a presença de jovens de 
Derrubadas, Barra do Guarita, 
Vista Gaúcha e Tenente Portela. 
Na parte da tarde o mesmo foi 

para o município de Três Pas-
sos onde jovens de Esperança 
do Sul, Bom Progresso, Hu-
maitá, Tiradentes do Sul e Três 
Passos. E para fechar o roteiro o 
mesmo segue para o município 
de São Mar-
tinho no dia 
de hoje que 
vai atender 
jovens de 
Crissiumal, 
Sede Nova 
e São Marti-
nho.

O roteiro conta com a pre-
sença da diretora da Fetag/RS 
(Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura no RS) respon-
sável pela Juventude Rural no 
Estado Srª Diana Hahn Justo e 
Assessora Anajá Teixeira que 
em conjunto trabalham a or-
ganização da Juventude Tra-
balhadora Rural em âmbito 
municipal, regional, estadual e 
nacional dentro da estrutura do 
Movimento Sindical. Também 
acompanha o roteiro além das 
equipes municipais da Emater 
Ascar RS Isabel Vanessa Roba-

Roteiros Intermunicipais da FETAG deram seu ponta pé inicial nesta semana
ert de Souza Assistente Técnica 
Regional de Juventude Rural - 
Escritório Regional da Emater 
de Ijuí e Clarice Vaz Emmel 
Bock Coordenadora Estadual 
de Juventude Rural, Gênero- 
Mulheres Rurais e Educação do 

Campo que 
esta abor-
dando em 
sua fala “ 
Juventude 
e seus desa-
fios ”. 

Para a 
R e g i o n a l 

Sindical Três Passos este roteiro 
marca o ponta pé inicial de uma 
caminhada a nível de formação 
e fortalecimento das comissões 
municipais de jovens nos treze 
municípios de abrangência da 
regional, temos a compreensão 
que o trabalho é de formiguinha 
e lento, porém extremamente 
necessário e fundamental irmos 
de encontro aos jovens rurais 
para promover a permanência 
do mesmo no campo, fazendo 
com isso a sucessão rural, sin-
dical e social.

III Encontro Regional 
da Juventude Rural, 
que acontecerá no dia 

24 de novembro

D
ivulgação
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NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indis-
pensável 
leitura sobre 
política do 
Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para 
melhorar a 
saúde através 
das práticas 
esportivas
Por 
Robinson
dos Santos

JONAS MARTINS
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

Sistema Província de Comunicação

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

Desfile cívico de Redentora será rea-
lizado no dia 20 de setembro

Vista Gaúcha garante financiamento 
do Badesul

SEMA altera dias de visitação no Salto 
do Yucumã em Derrubadas

Polo-base Guarita realiza curso de 
saúde indígena em Tenente Portela

Saúde de Redentora comemora re-
sultados em campanha de vacinação

Fetag realiza roteiros intermunici-
pais na região

E MUITO MAIS

EM SOCIEDADE
A coluna 

social que 
mostra os 

últimos even-
tos de Tenen-

te Portela
Por Mari 

Carla Brunet

Rádio Província promove programação 
especial durante Acampamento Farroupilha

Rádio Província vai realizar 
uma programação especial du-
rante o 9º Acampamento Far-
roupilha de Tenente Portela que 
ocorre de 16 a 22 de Setembro 
na Praça do Imigrante em Te-
nente Portela. Como ocorre 
todos os anos a emissora esta-
rá realizando diversas atrações 
especiais e exclusivas junto ao 
evento. 

O Rancho nº 38, pertencen-
te a emissora, ficará em frente 
à Igreja Evangélica Luterana. 
Reunindo atrações específicas 
para  a programação do rádio 
e para a participação do públi-
co que visita o Acampamento 
a Sistema Província de Comu-
nicação ainda abre espaço para 
a vitrine publicitária colocando 
seus anunciantes em destaque 
no maior evento da semana far-
roupilha da 20ª Região Tradi-
cionalista.

A Província ainda está acei-
tando o ingresso de parceiros 
no acampamento que terão 
grande destaque em todas as 
plataformas do Sistema Pro-

víncia. Informações de como 
ser um parceiro da Província 
na Semana Farroupilha podem 

ser obtidas pelo telefone 3551-
1877 ou ainda tirar dúvidas no 
facebook da Rádio.


