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Tenente Portela teve maior 
perda de eleitores na região

- Queda em Tenente Portela ajudou 
puxar índice para baixo na 101ª Zona 
Eleitoral para mais de 4%.
- Na 140ª Zona Eleitoral o número de 
eleitores cresceu no mesmo período.
- Redentora é o município que mais 
teve registro de novos eleitores.

As fotos 
portelenses 
que estão 
conquistando 
a critíca e o 
público

Conheça um pouco sobre 
o trabalho da psicóloga e 
fotógrafa de Tenente Por-
tela Marisi Bilini, que já 
participou de exposições 
em diversas cidades gaú-
chas.

Vista Gaúcha:
Município se 
destaca em 
campanha de 
vacinação
Redentora:
Oficina de 
música motiva 
e inspira 
crianças   
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Sorria, seu futuro está sendo roubado

Celso Tracco
Começou a temporada das convenções partidárias para definir as chapas e coligações para as  pró-

ximas  eleições de outubro. Em outras palavras, está aberto o balcão de negócios entre os partidos e 
os candidatos aos cargos eletivos. Uma verdadeira negociata onde tudo é financiado pelo dinheiro de 
impostos, menos o que realmente interessa ao dono do dinheiro, o povo. Em troca de alguns segundos 
de programa eleitoral gratuito, o candidato promete: cargos em estatais, em ministérios, na futura mesa 
diretora e em comissões do senado e da câmara federal, aumentos de salário para servidores, doações 
de fundos para a campanha de seus “aliados” etc. etc. A “criatividade para nos roubar é inesgotável”. 
Debate de ideias para tirar o Brasil da crise, reduzir déficit público, reduzir desemprego, nem pensar, 
eles nem sabem onde está o “Brasil real”. Eles só sabem onde está Brasília e seu pote de ouro. Ganhar 
seu quinhão no botim  é  o  que  importa.  Os piratas do século XVII seriam meros “trombadinhas” 
perto de nossos “representantes” legitimamente eleitos.

Mas, qual é a responsabilidade da população? Total, uma vez que temos a cultura de não discutir 
política, de achar que nada muda, que política épara quem não presta. Sim, enquanto as pessoas de bem 
não fizerem política, os aproveitadores e inescrupulosos se locupletarão.

Sei que nossas armas, isoladamente, têm baixo poder de fogo, mas, se nos unirmos em algumas 
causas comuns, creio que podemos incomodar esses verdadeiros faraós mumificados que se julgam 
divindades inatacáveis.

1  – Se o horário “gratuito” na TV e no Rádio é tão importante, então não vamos dar audiência. 
Iniciemos uma campanha via redes sociais propondo não assistir ou ouvir qualquer programa político, 
obrigatório ou não.

2 - Não votar em nenhum político que já tenha ocupado algum cargo público, de qualquer partido. 
A renovação deve ser ampla, geral e irrestrita.

3 – Não votar nos grandes partidos já muito conhecidos e mais comprometidos com esse sistema 
que gera contínuos escândalos. Quanto maior o partido, maior a  quantidade  de  membros  envolvidos 
com a roubalheira. Na divisão do roubo, todos estão irmanados, não importa a cor da bandeira.

Para o Brasil mudar, vai depender de pessoas preocupadas com o bem comum. A população preci-
sa ser protagonista de seu destino, assumindo suas responsabilidades. Uma delas é o voto. Pela ação 
popular, podemos impedir que os maus políticos se reelejam.  As redes sociais têm um grande poder 
e são de todos, use-as para divulgar suas boas ideias sobre política. Ajude a formar um novo Brasil. 

O cercamento eletrônico que está sendo planejado para a região 
vai ser o melhor investimento que os prefeitos poderão fazer em suas 
gestões pelo bem-estar da comunidade regional.

Nenhum projeto, daqueles em andamento, terá maior impacto na 
vida das pessoas do que um sistema de vídeo monitoramento que terá 

condições de inibir, coibir e elucidar crimes que poderão vir a ocorrer. Vai melhorar o tempo de res-
posta dos serviços de segurança e vai passar uma sensação maior de proteção para a comunidade que 
carece desse sentimento mais do que nunca.

Tem um detalhe que precisa ter a sua atenção chamada. Este sistema precisa ser completo. Ele 
não pode ser feito com algumas poucas câmeras distribuídas pelos centros das cidades. Ele precisa 
estar presente nas entradas e saídas dos municípios e nas ruas de maior movimento. O ideal é que ele 
estivesse presente também nas periferias, e conseguisse cobrir em 100% as cidades, mas se o custo for 
fora da realidade dos municípios, é importante que eles esteja pelo menos nas entradas e saídas dos 
bairros, nas proximidades de escolas e prédio públicos e em vias onde se faz indispensável que esteja 
com esse olho atento a todos os movimentos.

Sei que alguns prefeitos estão fazendo as contas e percebendo que nesse tempo de recursos escas-
sos fazer mais uma dívida, assumir mais um compromisso, pode ser um negócio a ser questionado, 
mas certamente, e aqui me direciono aos prefeitos, esse é um gigante passo para deixar seus nomes na 
história de seus respectivos municípios.

Em época de vacas magras fazer uma gestão enxuta se faz necessário, então, se olhares para o 
orçamento e verificares que não há recursos, dispenses CCs, mude o organograma administrativo, 
faça o que tiver que fazer, mas não deixe de aderir com muita seriedade a esse projeto. Talvez você 
precise aguentar algumas reclamações, mas tenha certeza que as gerações futuras vão lhe agradecer, 
afinal se os crimes cometidos aqui são os mesmos das grandes cidades é de suma importância que os 
combatemos com as mesmas armas.

CCs por segurança pública

Celso Luiz Tracco é economista e autor do livro Às Margens do Ipiranga - a
esperança em sobreviver numa sociedade desigual.

Poder não é um meio, é um fim. Não se estabelece uma di-
tadura para salvaguardar a revolução; a revolução é feita para 
salvaguardar a ditadura. O objeto da persecução é persecução. O 
objeto da tortura é tortura. O objeto do poder é poder. Agora você 
começará a me entender.” George Orwell, 1984.

Ao ler que o STF inicia dentro de dois dias “audiências públi-
cas” para ouvir opiniões da sociedade sobre aborto, lembrei-me 
inevitavelmente de livro “1984”. O STF começou a legislar e não 
vai mais parar. E nós, como previu Orwell, estamos começando 
a entender.

Haverá 45 exposições orais às quais os senhores ministros es-
tão convidados a comparecer. Em tese, elas têm por objetivo aju-
dá-los a firmar convicção sobre o tema. Mas a pergunta que não 
quer calar é a seguinte: não é exatamente isso que o Legislativo, 
ou seja, o poder localizado no outro lado da praça vem fazendo 
através dos anos, realizando audiências públicas e examinando 
projetos sobre a matéria? Que bis-in-idem, que repeteco é esse? 
Ora, o PSOL quer liberar o aborto passando por um atalho que vai 
direto à casa do senhor lobo. E o STF, que já não mais esconde 
os dentes, acolheu o pedido e decidiu que vai examinar a matéria. 
Afinal, ele pode fazer qualquer coisa; seus ministros, pessoalmen-
te, podem tudo; eles são indivíduos “supremos”, formando um 
colegiado de supremos.

O leitor deve estar se perguntando se a tarefa de ouvir a socie-
dade para definir o que é permitido ou proibido, não pertence ao 
Poder Legislativo. Não é ele que elabora a Lei Maior? Não é de 
sua competência, estabelecer o Código Penal.

Pois é. Já não nos basta custear as duas casas do Congresso 
Nacional para que ambas, salvo excepcionalmente, gastem seu 
tempo fazendo as mesmas coisas. Agora devemos submeter-nos, 
também, a um terceiro poder legislativo usurpado por 11 pessoas 
sem mandato popular.

A alegação de que o STF precisa intervir diante da “omissão 
dos legisladores” é conduta de má-fé. Um tolo não diz isso e não 
há tolos no Supremo. De fato, há décadas tramitam no Congres-
so dezenas de projetos de lei, emendas à Constituição e decretos 
legislativos dispondo sobre aborto e direito à vida. O motivo pelo 
qual não são submetidos ao plenário é apenas um, suficientemente 
forte para tudo esclarecer: são iniciativas que não têm maioria 
para aprovação e os autores, por isso, não se mobilizam para in-
clusão em pauta. Não é que o Congresso “se omita” em votar; é 
que os proponentes sabem que perdem e, em muitos casos, apre-
sentam os projetos apenas para fazer cena. É o mesmo motivo 
pelo qual os abortistas não propõem um plebiscito sobre a libe-
ração do aborto: eles sabem que a maioria da opinião pública é 
contra. Nas casas legislativas, senhores ministros, não deliberar é, 
também, uma deliberação.

Portanto, se removermos a peneira e encararmos o sol dos fa-
tos, o que os defensores do aborto querem é enfiar uma legislação 
genocida, permissiva ao aborto, goela abaixo da sociedade. Que-
rem uma democracia em que seus minoritários desejos se impo-
nham. A proteção da vida humana em sua mais inocente e indefesa 
forma não é uma questãozinha individual da mulher, como espetar 
um piercing na língua ou no umbigo. É um tema da humanidade.

Onde encontrar apoio para absurdas imposições minoritárias 
se não no STF dos nossos “supremos”? Quem, mais eficazmente 
do que eles, teria poder de resolver o assunto com apenas seis 
votos?

ABORTO, PIERCING E 
DITADURA DO STF
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Tribuna  Popular
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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. 
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HUMOR FEIRA DO LIVRO!
No próximo dia 9 de agosto a Escola Sepé 
Tiarajú realiza mais uma edição da sua tra-
dicional feira do livro. A abertura oficial do 
evento acontece no dia anterior no Auditó-
rio do Centro Cultural de Portela. A XXII 
Feporli é um evento integrado às come-
morações oficiais do município em seu 63º 
aniversário.

 MOTOCROSS!
No próximo domingo, dia 5, acontece mais 
uma etapa da Copa Cidade de Moto Cross 
em Tenente Portela. O evento, promovido 
pelo moto clube Bronko acontece na tradi-
cional pista de motocross do município, no 
Parque Águas de Moconá, na RS-330 em 
direção a Derrubadas.

 A ARTE DO LIXO
O Supermercado Safra do Marcos, inova e 
transforma o espaço de comércio também 
em exposição. A partir de sábado, durante 
uma semana os clientes e a comunidade po-
derão conhecer o destacado trabalho do ar-
tista Rodrigo dos Santos de Santo Ângelo. 
Ele é biólogo e se dedica às artes plásticas 
utilizando materiais recicláveis. O nome da 
exposição não poderia ser menos sugestivo, 
se chama a “A arte que vem do lixo”. Vale 
conferir.

***Que esgoto em via pública primeiro 
merece advertência para depois sofrer san-
ção.
***Uma pergunta: A publicidade exigida 
pelo ART. 37 da CF88 pode ser entendida 
como publicação no site do município???
***A grana vem de uma emenda do depu-
tado Ronaldo Nogueira (PTB), mas a placa 
foi feita aqui com o nome errado da rua que 
terá o asfalto...
***Deve ter sido escrita em outra paróquia. 
A rua que terá asfalto será a Irapuã, mas na 
placa está escrito Itapuã.... errinho de leve...
***Criador do “Fome Zero”, Lula tercei-
riza greve de fome para pressionar o STF, 
que ignora grevistas....
***A URI que nos desculpe, mas não há 
segurança nos concursos que ela realiza...
***São sempre, remendos no edital, anula-
ção de questões, uma bagunça que desespe-
ra os concorrentes....

Novo conselho rotariano
Tomou posse na última sexta-feira o novo 
conselho de administração do Rotary Clube 
Tenente Portela. A entidade que funciona 
há 48 anos no município rece-
beu associados e convidados na 
casa da amizade. O novo presi-
dente do Conselho, o engenhei-
ro Roney Poerch, assumiu em 
lugar do advogado Diogo Rosa 
Lopes, que cumpriu o mandato 
2017- 2018. Na oportunidade 
além da prestação de contas, fo-
ram reveladas algumas metas do 
novo conselho. O ponto alto da 
noite foi a reinauguração da ga-

leria dos ex-presidentes, onde alguns foram 
homenageados com diploma de reconheci-
mento.

Semana do Município
Está acontecendo a Cavalgada Mário Portela, desde o dia 2 até o dia 5 de agosto. O evento 
neste ano homenageara o ex-prefeito Lúcio Motta. A Cavalgada iniciada nos anos 90 pelo 
extinto Piquete Bota Verde, tem por objetivo acender uma chama no túmulo do patrono. 
Neste ano, a novidade, além dos eventos tradicionais, será um bolo de 63 metros e uma 
festa popular com rodeio.

***Um professor escapou por pouco de 
uma ameaça familiar. A BM chegou a tem-
po a dissuadiu o parente irritado.
***Como era ameaça de morte o acusado 
acabou sendo detido e pagou fiança na DP, 
depois de a BM informar a ele sobre a bo-
bagem que estava prestes a fazer...
***O mais curioso é que arrependido, o 
“acusado” dois dias depois foi agradecer os 
policias por terem dissuadido da ideia ma-
luca. “Graças à Deus” teria dito aos PMs...
***Por coincidência na semana faleceu um 
homônimo do professor que poderia estar 
na terra dos pés juntos...
***A segurança pública já é um dos itens 
que mais preocupa a população do interior.
***Vem em ótima hora a proposta do Siste-
ma Integrado, que tomara, seja uma política 
de Estado e não de governo.

***Aí complica prá quem mora deste lado da rua. Quando o asfalto estiver sendo feito, só 
pulando por cima da placa...kkkk

Abraão, o grande patriarca de várias “fés”, 
levou seu filho mais velho para o deserto, 
amarrou-o a uma árvore e começou a pre-
parar uma fogueira em volta.
Quanto está pronto para atear fogo, ele ouve 
uma voz que parecia vir
do nada:
– Abraão, o que você está fazendo?
– Eu, Senhor,… eu vou sacrificar meu filho, 
conforme a Seu desejo!
– Pode ir parando! Eu só estava testando 
sua fé!
– Mas Senhor…
– Nem mais, nem menos! Solta já esse ga-
roto!
Então Abraão soltou o garoto. O filho saiu 
correndo para longe,
enquanto Abraão gritava para ele:
– Volte, volte meu filho. O Senhor te sal-
vou!
O garoto parou e, já bem longe, respondeu 
gritando também:
– Salvou o cacete! Se eu não fosse ventrílo-
quo essa hora eu tava
f#dido!
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Comissão participa de reunião 
com presidente da Câmara para 

discutir Lei Kandir
Deputados da Comissão Es-

pecial sobre a Lei Kandir, da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, estiveram reu-
nidos em Brasília com o presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Os gaúchos pressionam para 
que Maia inclua o Projeto de 
Lei Complementar 511/18 na 
Ordem do Dia do Plenário da 
Câmara Federal, o mais breve 
possível na volta do recesso. Se 
aprovado, o RS receberia R$ 
3,9 bilhões por ano (R$ 2,97 
bilhões para o Estado e R$ 990 
milhões para os m

Municípios), valor mais 
de dez vezes maior que os R$ 
370,27 milhões recebidos em 
2016.

Participaram da reunião, na 
residência oficial do presiden-
te da Câmara, o governador do 
Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão (MDB), o vice-governa-
dor do RS, Paulo Cairoli (PSB), 
os deputados petistas Paulo 
Pimenta, Edegar Pretto, Tarcí-
sio Zimmermann, e Frederico 
Antunes  (PP). A aprovação do 
PLC é vista como uma impor-

tante alternativa de ajuda finan-
ceira aos estados que buscam 
compensações com as perdas 
da Lei Kandir. Ao todo, esta-
riam previstos repasses de R$ 
39 bilhões anuais aos estados 
(R$ 19,5 bilhões para 2019, R$ 
29,25 bilhões para 2020 e R$ 
39 bilhões para os exercícios 
subsequentes sempre corrigidos 
pelo IPCA), repassados em 12 
parcelas, na proporção de 75% 
para os estados e 25% para os 
respectivos municípios.

Rodrigo Maia apontou como 
uma saída o fim da Lei Kandir, 
e que para colocar a matéria 
em votação é preciso apontar 

de onde sairão os recursos para 
compensar os estados. “Estou 
pronto a construir um caminho 
se me apontarem as saídas”, de-
clarou.

Edegar Pretto lembra que 
a mobilização nacional segue 
sugestão do presidente da co-
missão que trata da Lei Kandir 
na Câmara, senador Wellington 
Fagundes (PR-MT). Em con-
versa com Pretto, em Brasília, 
o senador disse que a pauta da 
Lei Kandir não era popular den-
tro da Câmara e do Senado, e 
que o governo federal não se 
sentia pressionado a ressarcir 
os estados.

Deputados do estado e o vice governador participaram da reunião

BM forma 163 sargentos para atuar no 
policiamento em diferentes regiões

Novos sargentos capacita-
dos para atuar no policiamento 
ostensivo em diferentes regiões 
do Rio Grande do Sul foram 
apresentados durante formatu-
ra no ginásio Gigantinho, em 
Porto Alegre, nesta quinta-feira 
(2). São 163 alunos-soldados 
que concluíram o curso téc-
nico em Segurança Pública/
Curso Superior de Tecnologia 
em Gerenciamento Auxiliar da 
Polícia Militar. No total, serão 
formados 407 em todo o estado. 
O governador José Ivo Sartori 
participou da cerimônia.

A importância de valorizar 
o esforço dos formandos em 
aprenderem os preceitos do 
juramento dos policiais mili-
tares - manutenção da ordem, 
policiamento para cumprir a lei 
e atendimento social - foram 
destacados pelo subcoman-
dante-geral da Brigada Militar, 
coronel Eduardo Biancchi Ro-
drigues.

“Estamos formando sargen-
tos de uma corporação que tem 
mais de 180 anos para funções 
de extrema importância e com-
plexidade estrutural. A socieda-

de espera que sejamos profis-
sionais capacitados, em quem 
se possa confiar, com apoio 
incondicional do Estado”, afir-
mou. 

 “Um corpo qualificado de 
sargentos é meio caminho an-
dado para que as diretrizes da 
corporação sejam seguidas. O 
Estado agradece a cada um dos 
brigadianos que está dando o 
seu melhor para honrar suas fa-
mílias e o Rio Grande”, disse o 
secretário da Segurança Públi-
ca, Cezar Schirmer. A cerimô-
nia de formatura teve percus-
são dos acordes da centenária 
banda de música da BM, com 
regência de Zonir Menezes. O 
homenageado foi o chefe de 
Estado Maior da BM, coronel 

Júlio César Rocha Lopes.
O curso teve início em mar-

ço deste ano e promove os alu-
nos na carreira de nível médio 
da corporação. Cumprindo pla-
nejamento de 800 horas/aula, 
englobou conhecimentos es-
pecíficos da atividade policial-
-militar, disciplinas de direito 
institucional; polícia ostensiva; 
técnicas de ensino; uso da arma 
de fogo; direito administrativo; 
direito penal e penal militar; di-
reito processual penal militar; 
análise criminal; administração 
de logística, patrimônio e orça-
mento. A qualificação ocorreu 
na Escola de Formação e Es-
pecialização de Soldados, em 
Montenegro, e no Polo de En-
sino, de Porto Alegre.

D
ivulgação

D
ivulgação

O clima na segunda metade 
de julho, chuvoso e com bai-
xas temperaturas, não favore-
ceu as culturas de inverno, em 
especial a do trigo. De acordo 
com o Informativo Conjuntural 
da Emater/RS-Ascar, divulga-
do nesta quinta-feira (02/08), 
com as culturas suscetíveis à 
incidência de doenças, se tor-
na necessário o uso de trata-
mentos fúngicos preventivos 
de maneira mais constante. Na 
região Central e nos Campos de 
Cima da Serra, as chuvas im-
pediram a semeadura do trigo, 
dificultando os tratos culturais, 
como adubação de cobertura e 
controle de ervas daninhas, nas 
lavouras em desenvolvimento 
vegetativo. Nas lavouras mais 
adiantadas, há casos de plantas 
com crescimento rápido, mais 
altas (estioladas) e com baixo 
índice de perfilhamento, o que 
é prejudicial para uma boa pro-
dutividade. Estima-se que 3% 
da área plantada com trigo se 
encontra em floração, fase ex-
tremamente suscetível ao ex-
cesso de umidade e a chuvas 
constantes.

A cultura da canola apre-
senta condições irregulares 
de evolução, estando, nesse 
período, com 34% na fase de 
desenvolvimento vegetativo, 
60% em floração e 6% em en-
chimento de grãos. Nas regiões 
Celeiro e Alto Jacuí, as lavou-
ras se encontram com excelente 

desenvolvimento e qualidade 
superior à safra do ano passado, 
apresentando elevado número 
de síliquas por planta. No Pla-
nalto Médio e região Nordeste, 
a falta de sol, alta umidade do 
ar e as temperaturas medianas 
estão causando atraso no desen-
volvimento da cultura, o que 
poderá também reduzir o po-
tencial produtivo da canola.

A cultura da aveia branca 
se desenvolve de forma rápi-
da para o estádio reprodutivo, 
apresentando panículas longas 
e com bom número de espigue-
tas por panícula. Aumenta a in-
cidência de doenças foliares nas 
folhas baixeiras. Há dificuldade 
de proceder as aplicações de 
fungicidas em muitas áreas, em 
decorrência da baixa luminosi-
dade associada ao largo tempo 
de molhamento foliar das plan-
tas, trazendo preocupações aos 
produtores quanto ao ataque de 
ferrugem nas lavouras.

Na região do Médio Alto 
Uruguai, os agricultores ini-
ciam o preparo do solo e o ma-
nejo para implantação do feijão 
1a safra nas regiões com menor 
probabilidade de ocorrência 
de geadas. O cenário da cultu-
ra não está muito animador no 
quesito preços, mas o alto custo 
para implantação da cultura do 
milho e a possibilidade da im-
plantação da soja como cultu-
ra subsequente estão tornando 
atrativa a cultura do feijoeiro 
nesta região e nessa safra.

Alta umidade prejudica 
desenvolvimento das 
culturas de inverno

Nas regiões Celeiro as lavouras se encontram com excelente desenvolvimento

EMATER
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Estava pilotando minha moto pela RS-330 em direção a Mi-
raguaí, na última sexta-feira, quando vi a tão comentada lua de 
sangue brilhando majestosamente acima de minha cabeça. Es-
tacionei a moto numa dessas estradas de entrada de lavoura e 
fiquei encarando ela. Até peguei o telefone para tirar uma foto, 
mas a imagem e qualidade do aparelho não favoreceram uma 
boa fotografia e como estava sem a câmera a única coisa que me 
restou foi registrar mentalmente aquela imagem.

Naquele instante eu não sabia, mas descobri depois, que pou-
cas pessoas da região conseguiram ver a magnitude da lua em 
todo o seu esplendor naquela noite. Apenas quem estava em cer-
tos locais, privilegiados, conseguiram ter essa visualização. Fui 
uma dessas pessoas.

Não terei uma foto para voltar a olhar, apenas uma lembrança 
e as vezes terei que revirar os arquivos de minha consciência 
para fazer com que aquela magnifica visão assalte-me a memória 
e eu volte para aquela entrada de lavoura, onde estava livre de 
qualquer pensamento ruim, encarando a lua que me encarava de 
volta com uma luz magnifica que já inspirou poetas e embalou 
paixões. Era como se as ameaças de guerra, as brigas políticas, 
os corruptos, as mazelas da vida não existisse. Era apenas eu, a 
noite e a lua.

Depois, fique divagando sobre o quanto o nosso mundo é bo-
nito e o como ele nos rende memórias que são absolutamente 
magnificas e muitas vezes nós, atarefados que somos, deixamos 
de prestar atenção a esses detalhes que podem lhe render uma 
bela memória para o resto da vida.

Vivemos uma era onde tudo nos preocupa, onde as coisas 
acontecem com tamanha velocidade que não temos tempo para 
aplaudir as pequenas coisas, os pequenos gestos ou belezas natu-
rais como a lua de sangue.

Nossa geração está desaprendendo a viver. Estamos cada vez 
mais, deixando o mundo ser nosso dono quando o nosso papel 
seria o de ser donos do mundo. As redes sociais tornaram-se pal-
co de desferimento do ódio e das frustrações das pessoas que 
tentam aplaca-las atacando ideias que são diferentes das suas, 
pensamento que não lhe são convenientes, ou simplesmente por 
esporte.

Não há mais respeito entre as pessoas e mais do que isso não 
há mais respeito das pessoas pelo mundo ao qual elas estão inser-
tadas. Estamos vivendo numa era de idiotas e eles se perpetuam 
como um vírus que vão imbecilizando as pessoas e fechando as 
suas mentes a tal ponto que caminhamos a passos largos para um 
destino sem volta.

Precisamos nos reencontrar. Buscar dentro de cada um de nós 
uma conexão com o humano que lá deveria habitar. É hora de 
vivermos um mundo de mais paz, amor e compreensão onde as 
ideias superem os xingamentos e recobrarmos nossa razão para 
valorizar o que verdadeiramente importa.

Nossas atitudes e escolhas tem consequência, isso é um fato 
que estamos esquecendo dia após dia. Não podemos desferir 
maldade e sonhar com um mundo melhor. Não podemos primar 
pela guerra e discursar pela paz. Não podemos pedir um país 
ou um mundo melhor se não entendermos que o melhor precisa 
estar em nós.

Aquela velha história do menino que cada vez que sentia rai-
va pregava um prego em uma tábua e depois cada vez que sentia 
arrependimento, por ter tido raiva, retirava o prego e no final 
percebia que a tábua ficou repleta de furos, reflete muito a cons-
ciência que precisamos reencontrar.

É hora de pararmos antes de agir, de pensar antes de falar e 
de refletir antes de tomar a decisão de fazer mal para as pessoas, 
porque algumas coisas são inalteráveis, pedir desculpa ou se ar-
repender não é o suficiente. O mundo precisa que sejamos mais 
do que pessoas capazes de se arrepender. O mundo precisa que 
sejamos pessoas capazes de não fazer.

Faz-se necessário parar por um único instante, estacionar a 
moto em uma entrada de lavoura e olhar para a lua. Não por 
obrigação, apenas por gosto. Precisamos de mais luas de sangue.

Lua de Sangue

Famurs busca aprofundar debate 
com Ministério Público

O presidente da Famurs e 
prefeito de Garibaldi, Antonio 
Cettolin, esteve reunido com o 
procurador-geral de Justiça, Fa-
biano Dallazen, nesta segunda-
-feira (23/7), na sede do Minis-
tério Público. Na oportunidade, 
foram debatidos os problemas 
enfrentados pelas administra-
ções municipais e encaminha-
da a proposta de reativação do 
programa de qualificação em 
gestão pública. A proposta, que 
tem por finalidade a discussão 
dos temas que afetam o poder 
público e a prestação do ser-
viços à comunidade, teve sua 
iniciativa em 2009. Cettolin 
afirma que “é preciso estabe-
lecer procedimentos baseados 
na legislação, mas que tenham 
resolutividade no âmbito muni-
cipal”.

O procurador-geral de Jus-
tiça acredita que é necessário 
que se produzam debates para 
viabilizar a execução das po-

líticas públicas com segurança 
técnica e jurídica em assuntos 
de amplitude estrutural, como 
saúde e educação. A reativação 
do programa de qualificação 
em gestão pública será o pró-
ximo passo a ser desenvolvido 
pela Famurs em parceria com 

o Ministério Público. Tam-
bém participaram da reunião o 
subprocurador-geral do Justiça 
para Assuntos Institucionais, 
Marcelo Dornelles; o subprocu-
rador-geral de Justiça para As-
suntos Jurídicos, Cesar Faccioli 
e o advogado Gladimir Chiele.

Foi publicada na segunda-
-feira, 30 de julho, no Diário 
Oficial da União, a Portaria 
26/2018 da Secretaria de Edu-
cação Básica do Ministério 
da Educação (SEB/MEC) que 
autoriza o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) a transferir recursos fi-
nanceiros para educação infan-
til. A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) escla-
rece os gestores em relação à 
normativa.

A CNM lembra que a Por-
taria autoriza o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) a realizar 
repasses de recursos já pre-
vistos na Resolução 15/2013, 
que trata da transferência para 
manutenção de novas matrícu-
las em novos estabelecimentos 
públicos, construídos por meio 
do Programa Nacional de Rees-

CMN esclarece gestores sobre 
normativa que transfere recursos 

para educação infantil

truturação e Aquisição de Equi-
pamentos para a Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil 
(Proinfância).

Eles devem estar em plena 
atividade e não podem ter sido 
contemplados com recursos do 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fundeb). 
Nesse contexto, o presidente 

da CNM, Glademir Aroldi, 
destaca que mais recursos fe-
derais para a educação infantil 
é uma antiga reivindicação dos 
Municípios. Entretanto, as me-
didas anunciadas pelo gover-
no federal apenas amenizam 
e não resolvem o problema do 
financiamento, principalmente 
em relação às creches, predo-
minantemente oferecidas em 
tempo integral.
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A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública 
atual, sendo o excesso de peso e gordura corporal, os responsá-
veis por levarem as pessoas “gordinhas” a uma série de problemas 
endócrinos e metabólicos, estéticos e sócio-econômico da mais 
diversa natureza. É de grande interesse para o controle da obesida-
de, minimizar estes efeitos adversos. O exercício físico é um dos 
auxiliares a se considerar para manter o peso aceitável e a saúde.

A redução da gordura corporal de uma pessoa é possível com 
um desequilíbrio da energia, de modo que o consumo de energia 
através dos alimentos seja menor do que o consumo de energia ne-
cessário para manter a vida, e realizar as atividades diárias. Deste 
modo, uma dieta de baixo teor calórico seria suficiente como meio 
de perda de peso. A desvantagem disto é que também faz com que 
as haja perdas substancias de massa livre de gordura (músculo, 
osso, etc.). Mas um balanço energético negativo ou calórico ob-
tido através do exercício físico produz principalmente a perda de 
tecido adiposo (gordura corporal) e manutenção da massa magra 
(músculos).

Entre os programas de exercícios recomendados para perda de 
peso, estão os aeróbicos, que aumentam a utilização de gordura 
como energia para manter o corpo em equilíbrio. Consequente-
mente, a melhor maneira de reduzir o peso na maioria das pessoas 
é uma combinação de restrição moderada de ingestão alimentar e 
prática regular de exercícios aeróbicos (exercício aeróbico é o de 
baixa intensidade e longa duração).

Como o programa físico mais adequado é o aeróbico de longa 
duração, uma vez que este necessita de maior gasto energético de 
ácidos graxos (gordura). Essas atividades incluem: caminhadas, 
corridas, natação, ciclismo, etc. Para fazer isso você deve ava-
liar seus gostos, a presença ou ausência de outras pessoas, local e 
hora, tudo para melhorar seu desempenho durante a atividade. Di-
ficuldades potenciais também devem ser consideradas, tais como: 
doenças e deficiências físicas, além da aptidão física atual.

Todos os estudos realizados relacionando obesidade e exercí-
cio físico tem um censo comum, a melhor forma de reduzir o peso 
corporal com saúde é a combinação de dieta adequada + exercício 
físico diário, sabendo disso, inicie práticas corporais para afastar-
-se dos fatores de risco da saúde, e com isso, melhorar a qualidade 
de vida, aumentando sua capacidade e independência física por 
longos anos.

Exercício Físico no combater 
a Obesidade

Executivo de Derrubadas paga metade 
do 13º salário do funcionalismo

Neste mês de julho, o Poder 
Executivo quitou 50% do 13º 
salário dos servidores públicos. 
Pela legislação vigente, a pri-
meira parcela do abono deve 
ser paga até o mês de dezem-
bro, porém, graças a política de 
economicidade praticada pela 
administração municipal já foi 
possível antecipar a metade do 
valor.

Segundo o prefeito Alair 
Cemin, o pagamento adian-
tado de 50% do 13º salário é 
uma medida adotada pela atual 
gestão para valorizar o quadro 
funcional. – Temos somado es-
forços para reconhecer e valori-
zar o maior recurso do governo 
municipal, que são os profissio-
nais que trabalham diariamente 
em prol de Derrubadas. Com a 

antecipação deste valor, mui-
tos servidores poderão colocar 
o orçamento familiar em dia e 
movimentar o comércio local – 
salientou o mandatário.

O secretário municipal de 
Finanças, Celso Busatto, afir-

mou que foram destinados R$ 
231 mil neste mês para o paga-
mento da metade do abono. Ele 
ainda revelou que o restante do 
13º salário será depositado na 
primeira quinzena de dezem-
bro.

Prefeito de Derrubadas  Alair Cemin

De acordo com dados da 
secretaria municipal da Saúde, 
620 moradores estavam nos 
grupos prioritários definidos 
pela 20ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe. Des-
te contingente, 99,52% foram 
imunizados. A porcentagem 
alcançada colocou Vista Gaú-
cha em posição de destaque na 
área de abrangência da 19ª Co-
ordenadoria Regional de Saúde 
(CRS).

A secretaria municipal da 
Saúde informou que, além dos 
grupos prioritários, também 
receberam o medicamento as 
pessoas com doenças crônicas 
e condições clínicas especiais. 
Após o encerramento da Cam-
panha Nacional, no mês passa-
do, a vacinação foi aberta a toda 
a população.

Os altos índices de imuni-
zação são comemorados pela 
equipe da secretaria municipal 

da Saúde e outros integrantes 
da rede de atenção, que traba-
lharam na busca e conscienti-
zação dos faltosos dos grupos 
prioritários.

A 20ª Campanha Nacional 
de Vacinação teve como pú-
blico-alvo: idosos acima de 60 
anos de idade; gestantes e puér-
peras; pessoas com doenças 
crônicas e condições clínicas 
especiais; professores da rede 

pública e privada; trabalhado-
res em saúde e crianças de seis 
meses a menores de cinco anos 
de idade.

Estudos demonstram que a 
vacinação pode reduzir entre 
32% e 45% o número de hos-
pitalizações por pneumonias, e 
de 39% a 75% a mortalidade 
global e em, aproximadamente, 
50% as doenças relacionadas à 
influenza.

Vista Gaúcha: 99,52% do público 
alvo foi vacinado contra a gripe

Vacinação contemplou quse que 100% da população

A Biblioteca Pública Mu-
nicipal Padre José de Anchieta 
e Telecentro Comunitário, lo-
calizada na Avenida Constante 
Luiz Gemelli, no Centro de Re-
dentora, oferece livros para em-
préstimos à comunidade e dis-
põe de três computadores para 
utilização pública do serviço 
gratuito de acesso à Internet.

Além dos livros, também es-
tão à disposição da comunidade 
revistas de Histórias em Qua-

drinhos (HQ), publicações em 
braile e CDs para pessoas que 
têm problemas de visão.

De acordo com a professora 
responsável pela Biblioteca e 
Telecentro, Lenir Della Flora, 
o prazo para o leitor ficar com 
a publicação é de cerca de 20 
dias. “Temos uma boa procura. 
Turmas de alunos de escolas da 
região também nos visitam para 
conhecer o espaço”, conta.

Segundo o prefeito Nilson 
Paulo Costa, a finalidade do 

Telecentro é a inclusão digital, 
para incentivar e difundir o uso 
dos instrumentos e tecnologias, 
propiciando ao usuário condi-
ções para pesquisa e elaboração 
de trabalhos escolares.

“O serviço de informação à 
comunidade é o mais valioso 
instrumento de que dispõe uma 
biblioteca pública, pois, as-
sim, ela cumpre sua verdadeira 
missão: levar a informação e o 
conhecimento a todos os cida-
dãos”, afirma o prefeito.

Redentora disponibiliza Biblioteca Pública e Telecentro
Ascom/Redentora

Três Passos: Calçamentos 
comunitários estão em 

andamento no Município
Com o objetivo de melhor 

a mobilidade urbana e atender 
demandas da população, a Ad-
ministração Municipal de Três 
Passos trabalha intensamente 
na realização de obras de pavi-
mentação comunitária com pe-
dras irregulares.

Novas ruas estão sendo 
preparadas pelo processo de 
terraplanagem para receber o 
calçamento, exemplo o 3º tre-
cho da Propicio Mena Barreto 
e a Rua Silva Jardim. Já outras 
estão com obras em andamento, 
como o 1º e 2º trecho da Rua 
Propicio Menna Barreto, o 3º 
trecho da Rua Luiz Vieira Xa-
vier e o seguimento da Rua An-
tônio Gonçalves de Oliveira, no 

Loteamento Dona Vanda.
A Administração Municipal 

informa aos interessados em 
calçar suas ruas, que na moda-
lidade calçamento comunitário, 
os moradores pagam a mão de 
obra e o meio fio, e a Prefeitu-
ra, em contrapartida, fornece as 
pedras, serviços de máquinas e 
assistência técnica.

No entanto, para ser execu-
tado o calçamento, é necessá-
rio haver adesão de 100% dos 
moradores da rua, sendo o pe-
dido realizado junto ao Setor de 
Protocolo da Prefeitura Muni-
cipal, que repassa à Secretaria 
Municipal de Obras e Viação 
(SMOV) para dar início ao pro-
cesso de análise e execução.

Anuncie no Província
Rádio - Jornal - Site

3551-1877
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Terminou na ter-
ça-feira, dia 31 de 
julho, o curso Sol-
dador Rural Básico, 
proporcionado pela 
Administração Mu-
nicipal de Redentora 
em parceria com o 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural 
(Senar). O instrutor 
Paulo Henrique

Heldt ministrou as 
aulas a seis agriculto-
res da localidade de 
Céu Azul.

O curso teve o objetivo de 
agregar conhecimento para os 
agricultores, capacitando-os a 
operar equipamentos de solda, 

por meio de aulas teóricas e 
práticas. O curso teve carga ho-
rária de 24 horas/aula. O prefei-
to Nilson Paulo Costa partici-
pou do encerramento do curso. 

Curso de Soldador Rural  foi 
concluído em Redentora

De acordo com ele, a iniciativa 
supriu uma demanda dos pro-
dutores, que se viam obrigados 
a buscar o serviço de solda fora 
da propriedade.

A Administração Munici-
pal de Redentora, através da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, oferece oficina de 
música para crianças no Cras 
Sagrada Família. As aulas co-
meçaram na segunda-feira, dia 
30 de julho, e são ministradas 
pelo professor Ney Marques, 
que trabalha com música há 30 
anos.

Ney conta que está minis-
trando a oficina a convite da 
primeira dama e responsável 
pela Secretaria de Assistência 
Social, Eliane Amaral Costa. 
“Me sinto muito feliz de estar 
aqui. Aceitei o convite com 
muita alegria e prazer”, declara.

As aulas de música se rea-
lizam às segundas-feiras. São 
quatro turmas de 10 alunos 
cada, totalizando 40 alunos. 

Ney ensina canto e violão. Se-
gundo ele, a ideia é formar um 
coral que irá se apresentar na 
abertura da programação de 
Natal.

A oficina de música se en-
cerra em dezembro. “As crian-
ças vão ficar afinadas para fazer 
bonito na abertura do Natal de 

Redentora”, comenta Ney.
De acordo com Eliane, a 

Administração Municipal en-
tende a importância do

investimento em música, 
explorando seu potencial de 
inclusão social e promovendo 
atividades educacionais e cul-
turais por ela proporcionadas.

Assistência Social  de Redentora 
oferece oficina de música

Oficina de musica

Tenente Portela: Escola Arcelino Soares Bueno 
desenvolve projeto sobre Educação Fiscal

Os alunos e professores da 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Arcelino Soares 
Bueno, estão desenvolvendo 
um projeto sobre Educação Fis-
cal.  Os alunos do 8º Ano elabo-
raram um teatro de fantoches e 
estão ensaiando para apresentar 
aos demais alunos da Escola.

Alguns alunos estão percor-
rendo o bairro, para fazerem o 
cadastramento das pessoas no 
Programa Nota Fiscal Gaúcha. 
“Muitas pessoas conhecem o 
programa, mas não sabem fazer 
o cadastro, ou não tem acesso 
a internet para fazer o mesmo”, 
segundo a professora Eliziane 

Cechinatto. Esse projeto tem 
como objetivo, estimular nos 
educandos e comunidade esco-
lar o significado e a importân-
cia dos tributos na condução da 

municipalidade e no bem estar 
geral da sociedade, melhorar 
a percepção dos alunos acerca 
dos malefícios da sonegação 
fiscal.

Alunos desenvolvendo trabalhos
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Abraão está velhinho. Sua mulher, estéril e também 
idosa. Não podem ter filhos. Ele anda triste com isso, pois 
Deus lhe prometera muitos filhos. Com a sua fé golpeada 
pela dúvida, pensa: “Ou a promessa divina não passa de 
engano, ou dessa vez Deus falhou”.

 Desanimado, o velhinho entra em sua tenda, onde 
permanece inerte por longo tempo. Até que uma voz do 
lado de fora quebra o silêncio:

 - Abraão, sai da tua tenda. Não temas, eu sou o teu 
escudo. Olha para o céu e conta as estrelas, se as pode 
contar. Assim será a tua semente.

 Abraão torna a crer na promessa. Então Deus lhe 
ordena que sacrifique alguns animais no altar.

 No episódio destacam-se dois momentos importan-
tes: primeiro, como condição para que se trave um diálogo, 
Deus ordena que Abraão saia da tenda; segundo, já fora 
da tenda e depois de recobrar o ânimo, Abraão é instado 
a tomar uma atitude concreta caracterizada pela oferta do 
sacrifício.

 O recado de Deus é claro: é preciso ânimo e atitude 
para que a promessa divina se cumpra.

 Ao levar Abraão a olhar as estrelas e tentar contá-
-las, Deus está dizendo: “Abraão, sonhe, anime-se”. Mas 
ao exigir dele o sacrifício, está indicando a outra condição 
para a concretização da promessa: “faça a tua parte, persi-
ga esse sonho”.

 Quanta gente enganada, esperando debaixo das 
tendas da vida que Deus cumpra suas promessas de aben-
çoar com paz, saúde e prosperidade! Mas Deus nada fará 
por nós enquanto estivermos como Abraão, desanimados 
sob a tenda, pois sonhar e agir são etapas indispensáveis 
do cumprimento da promessa.

 Para fugir da realidade e de responsabilidades da 
vida, podemos escolher qualquer tipo de tenda. Menciono 
duas delas: a tenda do passado e a tenda da pobreza.

 O passado não é problema para ninguém. Sim-
plesmente porque não existe. Por isso o chamo de tenda, 
porque a tenda é sempre armada, inventada ou construída 
por quem quer usá-la. Para quem se utiliza do passado a 
fim de permanecer improdutivo e fracassado, não interessa 
se esse passado foi bom ou ruim. O desanimado sempre 
tira proveito do passado quando quer lamentar-se. Assim, 
alguém que já experimentou o sucesso e hoje vive na der-
rota, dirá: “eu estive tão bem, e hoje vivo assim, isso não é 
justo”, “por que aconteceu logo comigo!?”, “é encosto”, “é 
macumba” etc. Já quem viveu e ainda vive no fracasso tem 
o passado como causa de seu insucesso: “é mal de famí-
lia”, “nasci sem sorte”, “sofri abuso na infância”, “meu pai 
era alcoólatra e me espancou muito”, “o destino quis assim” 
etc. Mas ambos têm duas coisas em comum: o desânimo e 
a falta de atitude.

 Quem vive do passado é facilmente identificável por 
uma qualidade negativa: a falta de capacidade para perdo-
ar. Não perdoa porque não consegue esquecer as coisas 
ruins que lhe fizeram no passado. E disso brota o ódio, pa-
rente próximo do desejo de vingança, que tende a crescer 
a cada dia, nutrido apenas por ele próprio, o ódio.

 Às vezes o causador do mal até já morreu, mas 
quem vive debaixo da tenda do passado continua a nutrir 
o vil sentimento de ódio, que prejudica apenas quem o ali-
menta. Por causa disso fica doente, vive sem paz, não tem 
prazer no trabalho, afasta os amigos com suas conversas 
rancorosas em relação a quem um dia lhe ofendeu. Mas 
continua inerte debaixo de sua tenda sem janelas para as 
estrelas. Sem sonhos.

 No entanto, uma voz do lado de fora ainda ecoa: 
“sai da tenda, veja o infinito, sonhe, aja, corra atrás do so-
nho”. É Deus quem convida. Joyce Meyer escreve: “decida 
abandonar suas cinzas do passado ou isso será tudo o que 
você terá”.

Nossas tendas
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101ª Zona Eleitoral perdeu 4,1% dos votantes 
nos últimos quatro anos

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) divulgou nesta quarta-
-feira (1º) que o número de 
votantes brasileiros saltou de 
142.822,46 para 147.302,356, 
um aumento de 3,14% nos últi-
mos quatro anos. Esse eleitora-
do está distribuído pelos 5.500 
municípios do país e mais em 

ÂMBITO NACIONAL
 77,3 milhões de eleitoras:
A maioria do eleitorado brasileiro é formada por mulheres, 

com 77.337.918 (52,5%), enquanto os homens somam 69.901.35 
(47,5%). Em 2014, as mulheres eram 74.459,424 (52,13%) e os 
homens, 68.247.598 (47,79%).

Direitos políticos suspensos:
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 1.409.774 

pessoas não poderão votar e nem se candidatar a qualquer cargo 
eletivo neste ano por estarem com os direitos políticos suspensos.

Brasileiros no exterior:
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destacou que houve cresci-

mento expressivo de eleitores no exterior nos últimos quatro anos, 
passando de 354.184 para 500.727, uma elevação de 41,37%.

Para o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, esse aumento é 
resultado de um esforço conjunto entre a Justiça Eleitoral e o mi-
nistério das Relações Exteriores para facilitar o cadastro de eleito-
res residentes em outros países.

Faixa etária:
De acordo com o levantamento da Justiça Eleitoral, a faixa etá-

ria entre 45 e 59 anos concentra mais eleitores, com 35.742.439 
brasileiros, o que corresponde a 24,26% do total. Em seguida, es-
tão os eleitores de 25 a 34 anos, que reúnem 31.149.869 pessoas, 
21,15% do contingente de eleitores.

Voto facultativo:
Os jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é opcional, representam 

0,95% do eleitorado este ano, num total de 1.400.617 pessoas. Se-
gundo o TSE, os dados apontam redução de 14,53% no número de 
eleitores jovens. Em 2014, foram registrados 1.638.751 eleitores 
nessa faixa etária.

Biometria:
Em 2018, os eleitores que serão identificados por biometria 

aumentaram 239,92% em relação a 2014. Este ano, eles somam 
73.688.208 votantes (50,3%) do total. Em 2014, eram 21.677.955 
pessoas, o que correspondia a 15,18% do eleitorado.

O ministro Luiz Fux avaliou o crescimento da 
identificação digital dos eleitores e a possibilidade 
de registro com o nome social de travestis e transe-
xuais como avanços das eleições deste ano.

Grau de instrução:
A maior parte do eleitorado tem ensino funda-

mental incompleto. São 38.063.892 eleitores, o que 
representa 25,84% do eleitorado. Outros 33.676.853 
(22,86%) afirmaram ter concluído o ensino médio. 
Os eleitores com ensino superior somam 13.576.117, 
ou seja, 16,88% do total.

Segundo o TSE, essas estatísticas devem ser 
vistas com relatividade, pois a informação reflete a 
escolaridade declarada pelo eleitor no momento do 
registro eleitoral ou da atualização de seus dados ca-
dastrais.

Pessoas com deficiência:
Ao todo, 940.613 eleitores declararam ter algum 

tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. O pra-
zo para solicitar transferência para uma seção com 
acesso facilitado termina em 23 de agosto.

171 localidades de 110 países.
Três dos cinco municípios 

que compõem a 101ª Zona 
Eleitoral perderam votantes de 
2014 a 2018. As reduções foram 
verificadas em Barra do Guari-
ta (-385), Derrubadas (-146) 
e Tenente Portela (-1.087). Já 
em Miraguaí e Vista Gaúcha, a 
quantidade de eleitores cresceu 
em 226 e 192, respectivamente.

A 140ª Zona Eleitoral ga-
nhou 1.167 novos votantes nos 
últimos quatro anos. Somente 
Braga registrou queda no eleito-
rado, caindo de 3.090 em 2014 
para 2.843 em 2018. Os demais 
municípios contabilizam cres-
cimento no número de cidadãos 
com título de eleitor: Campo 
Novo (237), Coronel Bicaco 
(455) e Redentora (722).

clicportela.com.br

1. Não anule o voto. Circula na internet uma informação que sustenta que se 
50% dos eleitores anularem o voto o pleito é impugnado. Essa informação é falsa e 
provavelmente deve ter animado muita gente a anular o voto nas últimas eleições. 

2. Acompanhe os últimos debates na televisão. Os debates são um momento 
privilegiado para conhecer um candidato a prefeito fora da “estufa” do horário elei-
toral. Lá eles têm que mostrar conhecimento sobre a cidade, reagir a provocações e 
mostrar que estão bem preparados ocuparem seus cargos. Se chegar próximo ao dia 
da eleição na dúvida, não deixe de assistir ao debate final .

3. Busque informações sobre a arrecadação e os gastos de campanha. A Justiça 
Eleitoral e algumas organizações estão fazendo um enorme esforço para saber como 
os candidatos estão arrecadando e gastando. Candidatos que prestam contas online, 

que discriminam seus gastos e que fazem campanhas relativamente baratas devem 
ser valorizados. Entre no site do seu candidato e veja como ele tem tratado do as-
sunto.

4. Leia o material de campanha dos candidatos. No Brasil, os candidatos não 
costumam dar muita atenção aos programas. Tradicionalmente, as cidades são inun-
dadas com santinhos com a foto e o número do candidato (alguns não colocam nem 
o partido). Neste cenário, os candidatos que dedicaram seu tempo a escrever algumas 
propostas para gestão e listaram as suas prioridades de atuação demonstram respeito 
pelos eleitores.

5. Peça sugestão de nomes a amigos que acompanham a política. Alguns de nos-
sos conhecidos têm mais interesse na política do que nós. Muita gente chega ao dia 
da eleição sem aindater escolhido um candidato. Se as eleições se aproximam e você 
ainda está na dúvida em quem votar, peça dicas aos seus amigos que estão mais en-
volvidos com a política.

5 dicas para eleitor

D
iones R

oberto B
ecker
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A fotógrafa portelense que está 
conquistando o Brasil

Nesta semana, o leitor do 
Jornal Província entrará em 
contato com a arte da psicó-
loga e fotógrafa Marisi Bilini. 
A série Humanos Invisíveis é 
um dos destaques da carreira 
da fotógrafa que busca mos-
trar pessoas que muitas vezes 
são ignoradas pela sociedade. 
Marisi explica que “[não vê] 
a psicologia e a fotografia [de 
forma] separada, penso que 
meu trabalho é uma somatória 
dessas duas áreas tão lindas e 
encantadoras.” 

As fotos têm como princípio 
mostrar especialmente a poesia, 
a arte e a beleza, contrastando 
com a peculiaridade de cada 

Quais locais que já fez expo-
sição? As cidades onde essa série 
chamada Humanos Invisíveis já foi 
exposta, são apenas três. Lajea-
do, Santa Maria e Frederico Wes-
tphalen/RS. Como estava com um 
super projeto pessoal, que era ser 
mamãe, dei uma parada com as ex-
posições. Mas agora em setembro 
estarei voltando.

 
Pensa em expor em Tenente 

Portela? Com certeza quero fazer 
uma exposição aqui em Tenente Portela, inclusive venho pensando 
muito nisso, pensando em um lugar bacana também para dar vida 
à essa ideia, que seja acessível à todas as pessoas. 

O que sente como artista ao retratar pessoas? Eu simples-
mente me sinto muito grata e feliz por trabalhar com retratos e 
pessoas, eternizando momentos, olhares, gestos, fases de vida. 
Sempre digo que iremos morrer, e nossas fotografias irão continu-
ar vivas para contar história aos nossos filhos, nossos netos. Mas 
muito mais que isso, quando estou a clicar uma pessoa, preciso 
estar conectada às suas histórias, suas dores, seus medos, suas 
alegrias, enfim, seus sentimentos, para não ser apenas quem aper-
ta um botão, mas quem consegue capturar a essência. 

Quando e onde surgiu a ideia de fazer fotografias? A foto-
grafia surgiu na minha vida quando eu tinha uns cinco anos e pas-
sava as tardes na casa da minha vó fazendo o que eu mais gostava, 
revirando caixas de fotos antigas, e ouvindo a história de cada 
uma delas. Claro que somente mais tarde isso fez sentido pra mim, 
principalmente pela falta de registros da minha infância ao lado 
dos meus avós. Com o passar do tempo me formei em Psicologia, 
e trabalhar com pessoas, emoções, histórias, e comportamento hu-
mano, fez com que minha antiga paixão por fotografia voltasse. 
Então me profissionalizei na área. Desde então, não parei mais. 
Retrato principalmente famílias, mulheres e projetos autorais. Não 
vejo a psicologia e a fotografia separadas, penso que meu trabalho 
é uma soma dessas duas áreas tão lindas e encantadoras. 

Que tipo de reconhecimento você busca no seu trabalho? 
Talvez eu precise ser mais ambiciosa nesse sentido, mas não tenho 
feito nada em busca de um reconhecimento específico, ou algo as-
sim. Faço meu trabalho porque me realizo vendo pessoas se emo-
cionarem com um registro que fiz. Mas tenho alguns sonhos, como 
fazer um livro, por exemplo. 

Quais as referências? Uma referência que posso citar, que 
muito me inspira, é Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro. Cito 
ele, muito mais por quem ele é, do que pela fotografia, que não 
deixa de ser belíssima, encantadora e admirável. Ele me inspira 
pela sua humildade enquanto pessoa e profissional. 

Quais as novidades para 2019? Então, como estive parada 
profissionalmente por um tempo, (por ter me tornado mamãe de 
dois meninos e querer dar a eles muito afeto e curtir muito essa 
fase), agora na minha volta ao trabalho, teremos algumas novi-
dades sim. A partir de 15 de agosto meu novo site estará online e 
quem quiser poderá acompanhar as novidades e minha nova for-
ma de trabalho nesse endereço, marisibilini.com.br ou pelo insta-
gram em @marisibilini. Também pretendo fazer essa exposição em 
Tenente Portela. 

Entrevista 
com Marisi 

Bilini

rosto humano, com as dores e 
as alegrias contidas em cada 
história, mas agora desenhadas 
através da fotografia. Todas as 
pessoas que estavam invisíveis 
para a sociedade, agora passam 
a ser vistas, através das lentes 
de uma câmera. 

Ela conta que a maioria das 
pessoas que retratou eram des-
conhecidas que cruzavam o seu 
caminho. Grande parte das fo-
tografias foram feitas em Fre-
derico Westphalen, Nonoai e 
Tenente Portela no Rio Grande 
do Sul, mas também existem 
imagens feitas em Recife — PE 
e Jericoacoara — CE; Montevi-
déu, no Uruguai, e Buenos Ai-
res, na Argentina. 

Sebas t i ão 
R i b e i r o 
Salgado é 

um fotógrafo brasileiro, nasci-
do em Aimorés, Minas Gerais, 
em 1944. Sebastião é formado 
em economia e realiza douto-
rados nessa área.

Uma das suas obras mais 
conhecidas é Genesis, publica-
da em 2013.

Curiosidade

Por Raiana
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O formando de Biologia, 
Rodrigo dos Santos, motivado 
pelo estudo da educação am-
biental, principalmente pelo 
assunto sustentabilidade, re-
solveu inovar e criar um novo 
conceito de instrumento a partir 
de materiais recicláveis. Rodri-
go, é natural de Santo Ângelo, 
recém graduado, e promove pa-
lestras sobre educação ambien-
tal para alunos da rede básica 
no município onde mora. Após 
pesquisas surgiu em 2013 a 
criação do projeto, recicla arte: 
slide Guitar. A proposta de Ro-
drigo teve destaque no G1 RS, 
no dia 28 de junho deste ano.  O 
estudante apaixonado por rock 
encontrou no lixo o material ne-
cessário para produzir seus pró-
prios instrumentos musicais. 
Sem dinheiro para comprar 
uma guitarra, o biólogo apostou 
em muito trabalho e criativi-
dade para transformar pedaços 
de madeira e cordas usadas no 
instrumento. Rodrigo contou a 
nossa reportagem que foi pes-
quisando a metodologia do ins-
trumento encontrou a maneira 
de confeccionar de maneira ar-
tesanal, em casa, o instrumento. 

Ele buscou na história da 
música como os primeiros ins-
trumentos surgiram. Foi assim 
que percebeu que, com mate-
riais reciclados, poderia mon-
tar sua guitarra. A primeira não 
saiu como o esperado, mas ele 
foi aprimorando a técnica até 
ela ficar perfeita -”É possível 
aproveitar qualquer coisa. Eu 
uso bastante parafusos de cama, 
de guarda-roupa, corda recicla-
da. Também aproveito calotas 
de carro, já fiz com a de um 
Fusca antigo que um amigo me 
doou, e agora estou usando ca-

lota de Opala 1970. Como elas 
não podem ser usadas, eu rea-
proveito”, explica.

O objetivo, segundo Rodri-
go, é mostrar para a comuni-
dade regional a importância do 
poder de reprovar e reutilizar 
matérias, que estariam no meio 
ambiente contaminando o solo 
e agua. O educador se apresenta 
com os instrumentos em even-
to como o Abraço do Rock, 
um festival de solidadariedade 
que ocorre na cidade, além de 
apresentar seu trabalho da uni-
versidade onde estuda e tam-

A arte que vem do lixo
bém com estudantes do ensino 
médio durante oficinas. Devido 
ao pouco tempo, o artista não 
realiza encomendas em grande 
escala. Porém, afirma que sem-
pre leva exemplares para co-
mercialização com interessados 
em suas obras. 

Em entrevista ao JP, o em-
presário Marcos Capellari con-
tou a nossa reportagem que viu 
a materia na televisão sobre o 

trabalho de Rodrigo, e resolveu 
convidar o educador para vir 
apresentar os instrumentos em 
Tenente Portela, já que susten-
tabilidade é um assunto bastan-
te importante para nossa socie-
dade atual. A exposição “A arte 
que vem do livro” estará no su-
permercado Safra nos dias 4 a 
12 de agosto. Toda comunidade 
é convidada a participar da ex-
posição gratuita. 

Fo
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Artesão Rodrigo dos Santos estará em Tenente Portela

Presidente do Grêmio 
estará em Tenente Portela

O presidente do Grêmio Ro-
mildo Bolzan Junior estará pre-
sente em Tenente Portela nesta 
sexta-feira, 03, quando visita-
rá o Hospital Santo Antônio e 
acompanhado por membros do 
Consulado Gremista do muni-
cípio fará entrega a direção da 
entidade de camisetas que serão 
rifadas no intuito de arrecadar 
fundos para a entidade.

Romildo estará durante a 
tarde cumprindo agenda na ci-
dade de Três de Maio onde será 
recepcionado pelos gremistas 
daquela cidade e a noite será 
orador de um jantar palestra 
que será realizado em Frederico 
Westphalen.

O mandatário tricolor é ad-
vogado formado pela PUC-RS, 
já foi vereador, vice-prefeito e 
três vezes prefeito da cidade 
natal, Osório. Cidade em que 
ainda mora. É casado e tem um 
casal de filhos. Hoje, Bolzan Jr. 
divide a condição de presidente 
tricolor com a de marido, pai e 
advogado.

A veia política vem graças 
ao pai, Romildo Bolzan, fale-
cido em 2001. Oriundo de uma 

família tradicional da política 
gaúcha, Romildo Bolzan Jr. era 
levado por Romildo pai, então 
prefeito de Osório, para inspe-
cionar as obras no interior da 
cidade quando ainda era garoto. 
Tomou gosto pela política e, em 
1982, no mesmo ano em que 
concluiu a faculdade de direito, 
foi eleito vereador da cidade. 
Em 1989, assumiria como vice-
-prefeito. Eis que, em 1993, 
tomava posse como prefeito de 
Osório, seguindo os passos do 
pai, que também foi deputado 
estadual.

Romildo Bolzan Jr. deixou 
a prefeitura ao término do man-
dato, mas voltou para mais dois 
períodos de quatro anos, sendo 

eleito em 2004 e reeleito em 
2008. Encerrou sua experiência 
à frente da cidade em que nas-
ceu em 1º de janeiro de 2013.

Em frente ao Grêmio revo-
lucionou a gestão esportiva do 
clube formando uma frente que 
conseguiu pagar as dividas e 
ainda montar um time competi-
tivo ao ponto de ter conquistado 
a Copa do Brasil de 2016, Li-
bertadores de 2017, Gauchão e  
Recopa de 2018, depois de um 
longo período em que o tricolor 
não sabia o que era ser cam-
peão. E tudo isso dentro de um 
orçamento pré-estabelecido. A 
gestão de Romildo é elogiada 
e exemplo dentro do mundo do 
futebol brasileiro.

G
rêm

io.net

Prefeitura de Redentora 
investirá na reforma de 

unidades de saúde

e acordo com o Poder Exe-
cutivo, cinco prédios onde fun-
cionam Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), no interior do 
município, passarão por refor-
mas no decorrer das próximas 
semanas. Os trabalhos inicia-
ram na última segunda-feira 
(30) na UBS de Vila São Sebas-
tião.

As melhorias consistirão na 
pintura interna e externa, con-
serto dos telhados, recuperação 
dos encanamentos de água, tro-
ca dos beirais, construção de 
calçadas e substituição de fe-

chaduras das portas.
– A intenção é qualificar a 

estrutura tanto para o atendi-
mento à população quanto para 
dar condições favoráveis de tra-
balho aos profissionais lotados 
nas UBSs – ressaltou o prefeito 
Nilson Paulo Costa.

Conforme a secretária mu-
nicipal de Saúde, Carla Regina 
dos Santos Miranda, o projeto 
contemplará também as uni-
dades situadas nas localidades 
de Passo Pinheirinho, Lajeado 
Barreiro, Sítio Cassemiro e Vila 
São João. 

Posto de Súde de São Sebastião
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CONTRATO Nº 114/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: ELTON LOCATELLI
CPF: 627.143.330-87
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 300,00

CONTRATO Nº 115/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: EVANDRO LUIS LARA
CPF: 026.230.390-62
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 2.898,00

CONTRATO Nº 116/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: FABIANO RAFFAELLI
CPF: 011.297.650-97
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 490,00

CONTRATO Nº 117/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: FRIDA GERLACH DA SILVA
CPF: 003.400.270-70
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 450,00

CONTRATO Nº 118/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: IVANDRO PIVATTO
CPF: 000.280.270-86
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 700,00

CONTRATO Nº 119/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: IZALINO WINCK DORNELLES
CPF: 943.060.790-15
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 310,00

CONTRATO Nº 120/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA 
ME

CNPJ: 14.034.692/0001-00
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 2.720,00

CONTRATO Nº 121/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: MILTON AGOSTINHO FERRI
CPF: 358.919.980-68
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 790,00

CONTRATO Nº 122/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: NILSON JOSÉ ANTUNES
CPF: 589.599.550-00
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 712,50

CONTRATO Nº 123/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS
CPF: 976.546.470-34
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 248,00

CONTRATO Nº 124/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: PAULO ANTONIO DANETTE
CPF: 332.670.300-72
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 670,00

CONTRATO Nº 125/2018
DATA: 27/07/2018

CONTRATADO: VALDECI BRISOLA
CPF: 610.898.180-68
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultu-

ra familiar, destinados a merenda escolar
VALOR R$: 400,00

CONTRATO Nº 126/2018
DATA: 30/07/2018

CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição de sementes de forrageiras de verão
VALOR R$: 4.347,10

CONTRATO Nº 127/2018
DATA: 30/07/2018

CONTRATADO: GILBERTO LUIS RITTER EIRELI ME
CNPJ: 16.124.148/0001-37
OBJETO: Aquisição de sementes de forrageiras de verão
VALOR R$: 35.150,40

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS NO ANO DE 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Comarca de Tenente Portela

 REGISTRO DE IMÓVEIS 
Serviço Delegado pelo Poder Público

AVENIDA REDENÇÃO, 288, LOJA A-1, TENETE PORTELA
    Esp. Luís Augusto Busanello dos Santos,

REGISTRADOR.

EDITAL DE USUCAPIÃO PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS
EVENTUALMENTE INTERESSADOS

              O registrador sobredito dá ciência a terceiros eventualmente interessados, ausentes, 
incertos e desconhecidos, que RENI DE QUEVEDO E FILHOS requereram o reconhecimento da 
usucapião do lote 4 da quadra 21, da planta do cadastro tributário municipal, situado nesta cidade, 
na rua Piracicaba, 6, centro, contendo casa de madeira, coberta com telhas de barro, o qual tem 
894,75m² de superfície e se acha melhor descrito e caracterizado na matrícula 5679, deste Serviço.

              Os confrontantes do imóvel, além da aludida rua, são Luís Oldemar Oliveira do Amaral 
(lote 3), Almir José Bagega (lote 5) e novamente Almir José Bagega (lote 3).

              Não há, afora o imóvel registrado em nome de EUNICE GUIMARÃES PEREIRA, ou-
tros direitos reais registrados ou averbados no imóvel usucapiendo nem nas matrículas dos imóveis 
confinantes.

              A modalidade da pretendida usucapião é extraordinária e o tempo de posse alegado 
pelos requerentes, somando-se à posse do seu antecessor, falecido AFONSO ENGLER, é mais de 
20 anos.           . 

              O pedido acha-se nesta Serventia protocolado sob n. 78337, desde 21-3-2018, e os do-
cumentos que formam o respectivo procedimento acham-se cá autuados.

              E para que terceiros eventualmente interessados, ausentes, incertos e desconhecidos 
possam manifestar-se, expediu-se o presente, que, ao ser publicado, em jornal semanário local, uma 
única vez, e, decorridos os 15 dias subsequentes ao da publicação, em não havendo apresentação de 
impugnação no prazo previsto, implicará anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, com 
o consequente registro do imóvel em nome dos requerentes.

             Eu LUÍS AUGUSTO BUSANELLO DOS SANTOS (             ), Registrador, digitalizei 
o presente e assino, na forma acima, portando por fé a 1º de agosto de 2018.       
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Defensores públicos repudiam audiência com 
réu algemado ocorrida em Tenente Portela
A associação dos defenso-

res públicos do estado do Rio 
Grande do Sul divulgou uma 
nota onde repudiou a atitude 
do magistrado responsável por 
uma audiência ocorrida no Fó-
rum local ordenou a manuten-
ção das algemas no réu.

Segundo a nota o magistra-
do que não tem seu nome citado 
na nota tomou tal atitude com a 
justificativa de manutenção da 
segurança no local, no entanto, 
a associação argumenta que le-
vando em contas de que o preso 
estava acompanhado por agen-
tes da Superintendência dos 
Serviços Penitenciários do Rio 
Grande do Sul e por tal motivo 
a manutenção das algemas não 
se faziam necessárias.

Juliana Coelho Lavigne, que 
assina a nota ainda cita que há 
desde 2008 uma sumula do Su-
premo Tribunal Federal onde o 
uso de algemas ficam limitados 
para casos onde o preso apre-
sente risco imediato de fuga 
ou risco a integridade física 
própria e ou de terceiros. “É 
lamentável, que aprovada em 
2008, ainda não seja respeitada 
a Súmula citada...” Cita a nota.

A nota datada de 31 de ju-
lho de 2018 ainda cita que foi 
impedido ao membro da defen-
soria pública ter uma entrevista 
reservada com o réu (preso), 
que estava sob a sua defesa. 
Ela cita ainda que para ter esse 
encontro os agentes da Susepe 
teriam exigido que o membro 
de defensoria pública passasse 
por uma revista, alegando mais 
uma vez questões de segurança.

Ela ainda cita que o direito a 
uma entrevista reservada entre 
acusado e seus defensores está 
previsto no Pacto de São José 
da Costa Rica e na Constituição 

Federal ao assegurar a garantia 
de ampla defesa e no Código 
de Processo Penal que signifi-
ca a confluência do direito de 
autodefesa e de defesa técnica, 
e que esses direitos não podem 
relativizado. “em especial de 
forma abstrata e genérica da 
forma com que vem usualmen-
te ocorrendo.” 

No final da nota de repúdio a 
ADPERGS cita que já está apu-
rando as e que não vai tolerar 
qualquer atitude que viole os 
direitos e garantias fundamen-
tais dos seus usuários e ou de 
seus agentes.

Forum de Tenente Portela

D
iones R

oberto B
ecker

Feira portelense do livro 
inicia no próximo dia 8

ncluída na semana do mu-
nicípio, a Feira Portelense do 
Livro (FEPORLI) chega a sua 
22ª edição em 2018 trazendo a 
comunidade projetos de incen-
tivo à leitura e protagonismo ju-
venil. O evento, que conta com 
uma vasta programação, é or-
ganizado pela Escola Estadual 
de Ensino Médio Sepé Tiaraju e 
ocorrerá nos 08 e 09 de agosto. 

A feira conta com o apoio 
da Secretaria de Educação e 
Administração Municipal, que 
proporcionarão aos estudan-
tes e professores da rede local 
a visitação à Feira. A abertura 
oficial será na quarta-feira (08), 
as 19h15min, no Centro Cul-
tural Aurélio Porto de Tenente 
Portela, com a presença de au-
toridades e escritores locais e 

regionais. Toda a população é 
convidada a participar. A entra-
da é franca. 

Além do foco literário, o 
tema Família ganha os espaços 
de interação, onde os alunos e 
professores expõem o resulta-
do do trabalho desenvolvido na 
escola, integrados a entidades 
e associações que vêm estabe-
lecer parcerias e agregar valor 
ao evento. Comercialização e 
troca de livros, sala literária in-
terativa e recortes sobre a famí-
lia na abordagem do Cartunista 
Alexandre Beck (Armandinho) 
e nas crônicas de Luís Fernando 
Veríssimo, espaços das univer-
sidades URI, UCEFF e UNIJUÍ 
serão algumas das atrações a 
serem apreciadas pelos visitan-
tes na quinta-feira (09).
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

        General Silva Tavares, chefe dos federalistas, 
primeiro e único barão de Itaqui, nasceu em Bagé, foi 
general e político brasileiro, presidente do Estado do Rio 
Grande do Sul, foi o responsável por iniciar a guerra civil. 
As desavenças iniciaram com a concentração de tropas 
sob o comando do maragato.

         Eficientemente, os maragatos dominaram a fron-
teira, exigindo a deposição de Júlio de Castilhos, que ha-
via sido eleito presidente do estado pelo voto direto. Havia 
também o desejo de um plebiscito onde o povo escolheria 
o sistema de governo.

         Devido à gravidade do movimento, a rebelião 
adquiriu âmbito nacional rapidamente, ameaçando a es-
tabilidade do governo Rio–Grandense e o regime Repu-
blicano em todo o país. Floriano Peixoto, então presidente 
da República, envia tropas federais sob o comando do 
General Hipólito Ribeiro para socorrer Júlio de Castilhos. 

        Estrategicamente foram organizadas três divisões, 
chamadas de legalistas: a do norte, a da capital e a do 
centro. Além destas, foi convocada a polícia estadual e 
todo seu contingente para enfrentar o inimigo.

          A primeira vitória dos maragatos foi em maio de 
1893, junto ao arroio Inhanduí, em Alegrete. Neste com-
bate ao lado dos pica-paus legalistas onde se encontra-
va em combate com essa frente o Senador Pinheiro Ma-
chado que havia deixado sua cadeira no Senado Federal 
para organizar a Divisão do Norte, liderando-a durante 
todo o conflito.

          Gumercindo Saraiva e sua tropa dirigiram-se para 
Dom Pedrito, iniciando uma série de ataques relâmpagos 
contra vários pontos do estado, desestabilizando as posi-
ções conquistadas pelos Republicanos.

           Rumaram para o norte, avançando em novem-
bro de 1893 sobre Santa Catarina, chegando ao Paranã, 
sendo detidos na cidade da Lapa, a sessenta quilômetros 
do sudoeste de Curitiba. 

            Nessa ocasião, o Coronel Carneiro morreu em 
fevereiro de 1894 sem entregar suas posições ao inimigo, 
no episódio que ficou conhecido como o Cerco da Lapa. 
A resistência obstinada oposta às tropas federalistas na 
cidade de Lapa (Paranã), pelo Coronel Carneiro frustrou 
as pretensões rebeldes de chegarem ao Rio de Janeiro.

            A revolta da Armada, chefiada pelo almiran-
te Custódio de Melo contra Floriano Peixoto, uniu-se aos 
federalistas e ocupou Desterro, atual cidade de Florianó-
polis. De lá chegou a Curitiba ao encontro do caudilho-
-maragato Gumercindo Saraiva.

              A resistência da Lapa impediu o avanço da 
revolução. Gumercindo Saraiva, impossibilitado de avan-
çar, bateu em retirada para o Rio Grande do Sul. Morreu 
em 10 de agosto de 1894, atingido por um tiro desferido 
à traição enquanto reconhecia o terreno, na véspera da 
Batalha do Carovi.

                Ao longo da revolução, os maragatos tiveram 
apoio constante da província de Corrientes, na Argenti-
na e também no Uruguai, o que permitiu o contrabando 
de armamentos através da fronteira, praticando táticas 
em território estrangeiro, a fim de fugir de perseguições, 
refugiando-se nos países vizinhos em momentos de des-
vantagens frente ao inimigo.

             Próxima edição: A paz, Revolução das degolas.
                                                                           
 Seguimos adelante.

 Revolução federalista: 
Caudilhos que fizeram  
História.
Continuação edição anterior...

Doutorando Portelense lança 
livro sobre especies forrageiras
O doutorando Gustavo Hen-

rique Demari lançou recente-
mente juntamente com os co-
legas Ivan Ricardo Carvalho, 
Vinicius Jardel Szareski e o 
doutor Velci Queiroz de Souza 
um livro reunindo informações 
e pesquisas sobre a cultura das 
plantas forrageiras.

O livro que tem como titulo 
Produção e Cultivo de Espécies 
Forrageiras, segundo Gustavo 
pode ser aplicado tanto no setor 
acadêmico quanto na prática na 
propriedade rural, onde os pro-
dutores que adquirirem poderão 
tirar conceitos que lhe serão ex-
tremamente nas suas proprieda-
des. O livro está a venda com os 
próprios autores ao valor de R$ 
100,00 o exemplar.

Em entrevista ao Sistema 
Província de Comunicação, 
Gustavo disse que a obra traz 
conceitos e pesquisas sobre as 
plantas forrageiras e tem além 
do objetivo acadêmico aten-
tar também a cadeia produtiva 
agrícola para a necessidade de 
se encarar o cultivo de plantas 
forrageiras como uma forma de 

renda na propriedade 
não somente como 
um ciclo de proteção 
do solo e diversidade 
de culturas.

Ele cita que os 
ciclos cultivares de 
verão são mais varia-
dos enquanto que os 
ciclos de inverno ten-
dem a ser mais limi-
tados, citando que em 
nossa região a cultura 
predominante acaba 
sendo o trigo, que por 
apresentar uma queda 
de lucratividade tem 
cada vez mais apre-
sentado uma diminui-
ção na área plantada 
abrindo espaço para 
que o produtor possa 
diversificar suas cul-
turas investindo as-
sim na produção das 
espécies forrageiras.

Gustavo também agrade-
ce os patrocinadores do livro 
Restaurante Tropical, Peças são 
José, AC Transportes, Agro-
planta, Arte Fatos Demari, 

Agromilk, Dr. Talita Demari, Dr 
Anna Christina Balzan, Trans-
porte de casas Datsch, Formosa 
Sementes, Granja Mangueira, 
FM Agropecuária, Ingal Ferti-
lizantes, TGR Assessoria e Pla-
nejamento, Beatriz Demari.

ma pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgada em 
2017 aponta que cerca de 40 
milhões de brasileiros desejam 
realizar uma formação técnica. 
Isso se deve à característica do 
ensino técnico, voltado direta-
mente à prática.

De acordo com a pesquisa 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), 70% dos técni-
cos conseguem emprego ainda 
no primeiro ano de conclusão da 
capacitação. Adequados às exi-
gências do mundo profissional, 
os cursos técnicos do SENAC 
estão focados em proporcionar 
rápida inserção no mercado de 
trabalho, além de garantirem 

flexibilidade para que o aluno 
estude onde e quando quiser.

O SENAC Três Passos está 
com inscrições abertas para os 
cursos técnicos EaD, nas áre-
as de Comércio, Gestão, Meio 
Ambiente e Segurança. Ao 

SENAC Três Passos oferece cursos
 técnicos à distância

todo, são 52 polos espalhados 
pelas cidades do Rio Grande 
do Sul. As turmas iniciam no 
segundo semestre de 2018 e as 
inscrições podem ser feitas pelo 
site da instituição até o dia 16 
de setembro.

Jonas M
artins
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Nutricionaista Jéssica Ariel Ponce -  CRN2-8735P

GERAL

Você não é um pote de nutrientes!
Nunca se falou tanto em dietas como nos dias de 

hoje e ao mesmo tempo nunca a prevalência de obe-
sidade foi tão alta. 

Mas então, o que esta acontecendo? Por que será que quanto mais 
acesso a dietas, mais as pessoas engordam? 

A cada dia que passa, dezenas de dietas estão surgindo e com elas 
pessoas que já não sabem mais controlar suas vontades, ninguém 
mais sabe quando tem fome ou quando estão saciados, por que sem-
pre tem alguém ou uma dieta que controla isso por elas. Parece que 
são constantemente vigiadas, controladas o tempo todo. A internet e 
a TV não te deixam pensar em outra coisa. Fazem-te pensar 24 horas 
em dieta, aliás, em tudo aquilo que você não pode comer. É o tempo 
todo convivendo com a tentação seguida da palavra “PROIBIDO”, 
como se seu psicológico precisasse ser testado para provar que é for-
te o suficiente.

Os seres humanos deixaram de ter suas características próprias. 
Todos devem ser iguais para atingir uma meta em comum: ser magro 
e sarado, um exemplo a ser seguido. E se tornam potes de nutrientes. 
Não podem sentir absolutamente nada ao ingeri-los. “não sorria ao 
comer”. “Não diga que esta gostoso”. “Você não pode sentir prazer 
em comer, isso é coisa de gordo”.

Acredito que essa paranoia tem apenas um objetivo, nos transfor-
mar em robôs, mas como os robôs o ser humano também “dá defei-
to” ocasionando em baixa auto estima, problemas psicológicos, ane-
mia, desnutrição, anorexia, bulimia e mais uma série de problemas 
que podem ser desencadeados por tanta cobrança.  Tenha hábitos 
saudáveis, reeduque a sua alimentação, e procure um nutricionista, 
ele poderá te ajudar a alcançar seus objetivos de forma saudável.

Agradeço a todos que acompanharam minha coluna durante es-
ses dois anos e agora me despeço esperando ter ajudado de alguma 
forma a vocês leitores! Continuem seguindo as dicas e tenham uma 
vida leve, saudável e feliz!!!

Continuamente, a Cotricam-
po investe no aperfeiçoamento 
das capacidades técnicas, ope-
racionais e comportamentais 
de seus funcionários. Para isso, 
a cooperativa realiza frequen-
tes treinamentos. Dessa forma, 
coloca em prática os princípios 
do cooperativismo, buscando 
a qualificação de seus colabo-
radores, oferecendo um servi-
ço ainda mais personalizado e 
de excelência aos associados e 
clientes.

Entre os dias 16 a 20 de Ju-
lho, o curso ministrado foi Ex-
cel. Já na semana de 23 a 27 de 
Julho, colaboradores de toda 
a rede do Super Cotricampo 
estiveram na Afucampo onde 
receberam as capacitações mi-
nistradas pelo SENAC Três 
Passos.  O curso, “Atendimen-
to ao cliente”, visou preparar e 
qualificar a equipe de atendi-
mento, desenvolvendo também 
o relacionamento interpessoal 
de todos.

De acordo com o grupo que 

participou, o treinamento foi 
envolvente e teve bom dina-
mismo. Além da teoria, foram 
aplicadas muitas dinâmicas. O 
presidente Gelson Bridi, con-
sidera que as capacitações são 
essenciais para que todos este-
jam alinhados com as expecta-
tivas da cooperativa. “Sabemos 

da importância de estar sempre 
atualizado para obter melhores 
resultados, até porque alguns 
conceitos e formas de aborda-
gem mudam no decorrer do 
tempo. Os treinamentos oportu-
nizam conhecer melhor o mer-
cado, além da troca de experi-
ência entre os colegas”.

 Cotricampo treina seus colaboradores 
da rede do supermercado
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No mês de julho, a Cresol 
Sicoper iniciou oficialmente as 
contratações para o Plano Safra 
2018/19. Neste período, 1.622 
contratos foram efetivados, so-
mando um montante superior a 
R$ 43,9 milhões. Em compara-
ção ao mesmo período do ano 
passado, este resultado repre-
senta um crescimento de 31%, 
sendo que esse aumento regis-
trado foi de mais de R$ 10,3 
milhões que já estão disponí-
veis aos associados em opera-
ções de Custeio e Investimento.

O Plano Safra apresenta al-
gumas importantes mudanças 
em relação a 2017, destacando-
-se a redução de taxas de juros 
para 4,6% e o aumento do teto 
da agricultura familiar, que a 
partir de 1º de julho, foi para 
R$ 415 mil. Além disso, hou-
ve a ampliação no volume de 
recursos disponibilizados, que 
nesta safra, passa a contar com 
R$ 31 bilhões para a agricultura 

Cresol Sicoper registra liberação histórica 
em contratações do Plano Safra

familiar.
O diretor Comercial da Cre-

sol Sicoper, Claudio Risson, 
salienta que neste novo ano 
agrícola, a Cresol vem crescen-
do, se fortalecendo, ganhan-
do experiência e ampliando e 
melhorando as fontes de aces-
so. – Essa maturidade tem nos 
permitido fazer mais e melhor, 

qualificando o atendimento às 
demandas dos nossos associa-
dos. A liberação com agilidade 
e no volume certo permite uma 
safra com maiores e melhores 
resultados. Este é o coopera-
tivismo cumprindo com sua 
função que é efetivamente tra-
balhar ao lado do cooperado – 
afirmou Claudio Risson.

Cresol de Tenente Portela

Nove alunos do Cras Sa-
grada Família conquistaram 
18 medalhas no campeonato 
de Taekwondo realizado na 
cidade de Tenente Portela, na 
sexta-feira, dia 27 de julho. A 
competição foi organizada pelo 
mestre Luiz Carlos Pimentel.

As profissionais Carla En-
gler e Maristela Maçalai acom-
panharam os adolescentes de 
Redentora no campeonato, que 
contou também com atletas de 
Derrubadas, Barra do Guarita e 
Miraguaí.

Conforme a primeira dama 
e responsável pela Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social, Eliane Amaral Costa, 

a prática esportiva como ins-
trumento educacional visa o 
desenvolvimento integral das 
crianças e adolescentes, capa-
cita o sujeito a lidar com suas 
necessidades, desejos e expec-
tativas e com as necessidades, 
expectativas e desejos dos ou-
tros.

“O esporte desenvolve as 
competências técnicas, sociais 
e comunicativas, essenciais 
para o processo de desenvol-
vimento individual e social”, 
declara Eliane.icas, sociais e 
comunicativas, essenciais para 
o processo de desenvolvimen-
to individual e social”, declara 
Eliane.

Alunos de Redentora 
conquistam medalhas em 

evento de Taekwondo
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Campeonato de Redentora entra 
em fase de mata-mata

Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Reden-
tora teve na tarde desse sábado, 
28, a realizção da última rodada 
da fase classificatória. Quatorze 
equipes iniciaram a competi-
ção, em duas chaves com cinco 
equipes e uma chave com qua-
tro equipes. Das chaves com 
cinco, saíram três classificados 
e da chave com quatro, duas 
seguem adiante na luta pelo tí-
tulo. Oito agremiações estarão 
nas quartas de final, onde serão 
realizados quatro confrontos 
eliminatórios, de onde saírão 
os quatro classificados para as 
semifinais, e consequentemente 
mais dois jogos eliminatórios, 
onde os vencedores disputarão 
o título do certame.

Na tarde de hoje, dois jo-
gos seriam realizados, mas o 
primeiro não aconteceu, devi-
do a ausência da equipe Real 
Júnior, do Irapuá. Com isso, o 
Vila Nova/C-TEC Informática 
venceu por W.O e garantiu a 
primeira colocação na Chave A, 
com nove pontos. Os Bad Boys 
ficaream em segundo com seis 
e também avançaram na com-
petição.

No segundo jogo da tarde, 
ambas os times já entraram 
classificados, restando apenas 
definir o ordem de classifica-
ção das equipes. O São Jorge 
com um empate garantiria a se-

gunda colocação, mas o União 
Redentora não deu chances ao 
selecionado da Vista Alegre e 
venceu por 8 x 3, derrubando o 
São Jorge para o terceiro lugar 
da Chave B. O Força Jovem da 
Linha Mó ficou em segundo. As 
três equipes estão classificadas.

Rogerinho Biron mais uma 
vez foi o grande nome da par-
tida, com cinco gols anotados, 
chegando a dez e se isolando 
na artilharia do campeonato. 
Maicon marcou os outros três 
e também foi destaque, assim 
como Jordano Alves, autor de 
assistências magistrais para 
gols do União Redentora. Para 
o São Jorge descontaram Aldo-

nei Corrêa, Daniel da Silva e 
Ricardo Lima,

No próximo sábado, 04 de 
agosto, começa o mata-mata, 
com os seguintes confrontos:

Primeiro jogo: Mônaco da 
Estiva x São Jorge da Vista Ale-
gre e segundo jogo União Re-
dentora x Céu Azul da Missão 
Indígena.

O atleta Delcir Amaral, o 
Arão, do Mônaco, está suspen-
so nessa fase, em razão de ter 
tomado cartão vermelho no úl-
timo jogo da sua equipe na fase 
classificatória. Caso o Mônaco 
vença seu confronto, ele poderá 
retornar na seminfinal. Cartões 
amarelos foram zerados.

Confrontos começam neste final de semana

Câmara de Vereadores repassa 
R$ 700 mil ao Executivo de 

Frederico Westphalen
Câmara de Vereadores de 

Frederico Westphalen, no Nor-
te do Estado, devolverá ante-
cipadamente R$ 700 mil do 
orçamento anual à Adminis-
tração Municipal. O Projeto de 
Resolução 02/2018, da Mesa 
Diretora, foi aprovado por una-
nimidade em sessão ordinária 
na terça-feira. Segundo o presi-
dente da Casa, Celson de Oli-
veira, a destinação de recursos, 
mediante redução parcial da 
dotação orçamentária do Po-
der Legislativo, visa garantir 
recursos para a implantação da 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e o serviço de oncologia 
do Hospital Divina Providên-
cia, além da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

“Estamos tomando a inicia-
tiva de antecipar a devolução 
dos recursos e sugerindo ao 
Executivo que o dinheiro seja 
aplicado na área da saúde”, 
disse. Oliveira lembra que o or-
çamento da Câmara é de apro-

ximadamente R$ 2 milhões e 
que, mesmo com execução de 
reforma no prédio do Legislati-
vo, com custo em torno de R$ 
400 mil, está sendo possível re-
alizar a devolução. “A sobra de 
recursos deve-se à contenção de 
gastos implementada no Legis-
lativo, com poucos servidores e 
redução de gastos com diárias 
pelos colegas.” O prefeito de 
Frederico Westphalen, José Al-
berto Panosso, confirmou que 
o dinheiro será utilizado no se-
tor de saúde. “Esta é uma área 
que precisamos fortalecer e os 
recursos poupados na Câmara, 
agora devolvidos ao Executivo, 
são bem-vindos”, afirmou. Pa-
nosso aproveitou para elogiar 
o espírito comunitário. “Inde-
pendente de partidos políticos, 
notamos que os integrantes do 
Poder Legislativo são sensíveis 
aos pleitos da população, que 
almeja melhores condições de 
atendimento na área da saúde”, 
finalizou.
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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

NUTRIÇÃO E SAÚDE
A coluna com 

dicas de nutri-
ção para viver 
uma vida mais 

saudável
Por 

Ariel Jéssica 
Ponce

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins
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Brigada Militar forma 163 sargentos 
para diversas regiões do estado

Famurs busca aprofundar debate com 
Ministério Público

Derrubadas paga metade do 13º salá-
rio dos servidores

Curso de Soldador Rural foi conclu-
ído em Redentora

A arte que vem do lixo. Artesão vai 
estar em Tenente Portela

Feporli começa no próximo dia 08 
em Tenente Portela

E MUITO MAIS
Na manhã desta quinta-feira, 02 de agosto, na praça do índio, em frente a Prefeitura Municipal de 

Tenente Portela, teve início a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, a qual dá início as festivi-
dades do 63º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa de Tenente Portela. O

prefeito Clairton Carboni, com Secretários e Funcionários municipais, recepcionaram a todos . O 
chefe do executivo desejou uma boa cavalgada aos participantes, que percorrerão mais de 120 km, 
passando pelos municípios de Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Pinheirinho do Vale e

Palmitinho. Às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho do Vale, os cavalarianos acendem a chama 
simbólica junto ao túmulo do patrono portelense, retornando no domingo, 05 de agosto, quando será 
aberta oficialmente a programação do aniversário do município.

Inicia Cavalgada Tenente 
Mário Portela Fagundes
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