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Depois de 30 anos, encosta da RSC-472 
começa desabar sobre a pista: Região 
busca posicionamento das autoridades 
e liga sinal de alerta.

Futuro do 
planeta
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Em julho de 2014, um destacado cientista coreano da área de 
nanotecnologia anunciou haver desenvolvido, com sua equipe, 
um pequeno sensor cutâneo para medir as emoções do portador. 
Ao fazer o anúncio, arrematou: “No futuro, as emoções serão con-
sideradas informações biométricas, como pressão arterial e tem-
peratura”.

 Não sei a quantas anda, hoje, o trabalho do Dr. Yong-Ho-Cho. 
Na ocasião, aquilo me fez pensar em algo mais sofisticado, possi-
velmente ao alcance do longo braço da tecnologia por vir. Refiro-
-me a um sensor ambiental de emoções. O aparelhinho ficaria so-
bre a mesa de reuniões e as luzes de seu painel passariam a exibir 
a qualidade e a intensidade das emoções emitidas pelos presen-
tes. Tal conhecimento permitiria, por exemplo, saber se naquele 
ambiente emocional o tempo gasto na reunião seria produtivo ou 
não, indicando a necessidade de mudanças de ânimo.

 O leitor destas linhas talvez esteja a atribuir-me intenções 
invasivas e totalitárias. Nada mais distante da realidade, porém. 
Peço-lhe calma, portanto. Apenas acompanhe o raciocínio e co-
nheça, primeiro, o que me motivou a escrever hoje, partindo da-
quelas reflexões de inspiração coreana.

 Sou telespectador frequente das reuniões do STF. Elas supe-
ram em interesse, utilidade e importâncias a maior parte de nossas 
emissoras de TV no horário da tarde. Não raro, diante do que vejo 
quando a câmera, estática, filma o colegiado e capta suas expres-
sões fisionômicas; diante do que ouço e percebo no vocabulário, 
fraseado e tom de voz dos senhores ministros; diante do sentido 
explícito ou implícito daquilo que dizem; diante da retórica, dia-
lética e erística empregadas, fico pensando no que estaria sendo 
captado pelo aparelhinho que a equipe do Dr. Cho poderia vir a 
desenvolver. Quais luzes acenderiam, e com que intensidade?

 No olho e no ouvido, percebo manifestações de orgulho, vai-
dade, ciúme, inveja, ira, lisonja, arrogância e presunção. Rara-
mente, e de poucas cadeiras, capto sinais virtuosos de anseio por 
justiça, benignidade, conexão com o interesse público e sua pro-
teção, amor, fé e – por que não? - humildade.

E você, leitor? Num momento em que o STF e vários de seus 
ministros nos surpreendem com decisões cuja derradeira consequ-
ência é a impunidade e a debilitação da Lava Jato, parece impor-
tante ressaltar a relevância do Supremo pelo que faz, pelo que não 
faz e pelo que deveria fazer. O Estado de Direito e a democracia 
precisam dessa instituição. Por isso, seus membros deveriam, ur-
gentemente, pensar sobre si mesmos, sobre seus sentimentos, e 
sobre o modo como a nação, soberana, os vê.

Sim, a nação os vê. O tal aparelhinho medidor de sentimentos e 
emoções existe na vida real. Ele opera pela percepção de milhões 
de pessoas em todo o país diante das sessões do STF transmitidas 
pela TV e pelas manifestações públicas dos senhores ministros. 
Essa percepção, infelizmente, capta muitos sentimentos incom-
patíveis com o bom exercício da missão institucional e, raramen-
te, nobreza efetiva. Não é incomum que o STF decida contra a 
opinião pública, pois é uma corte constitucional. Mas deveria ser 
incomum um tribunal emitir sinais tão pouco virtuosos.

DESTEMPEROS DE TOGA

Incrementar a produtividade e incentivar a competitividade das indústrias são fatores que dão à eco-
nomia um novo ânimo, após os passos trôpegos dos últimos anos. O setor de materiais de construção 
civil, um dos mais afetados pela crise, volta a demonstrar seu fôlego, alimentado pela queda nas taxas 
de juros, diminuição do estoque de imóveis prontos, à venda, e retomada das concessões do governo. 
É um bom momento para empreender, e o Brasil é, cada vez mais, um país repleto de oportunidades. 
É preciso apostar em inovação, com os pés no chão, para fortalecer os negócios e garantir sucesso nas 
vendas.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), o faturamento 
desse ramo industrial avançou  2,1% e o setor prevê uma performance mais consistente em 2019, com 
crescimento de até 2 pontos percentuais acima do PIB. Pela projeção da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), a produção deverá ter uma expansão  anual média em torno de 5%, entre 2019 e 2022. Conside-
rando o cenário mais positivo, inovar é necessário, e o caminho das pedras para se destacar no mercado. 
Não se trata de apenas investir em novas tecnologias no negócio, e sim de inserir a cultura de inovação 
em toda a gestão, fazendo com que o conceito se torne parte do DNA da empresa. Nessa perspectiva, 
é necessário aprimoramento constante, qualificação, além de visão para adoção de soluções cada vez 
mais sustentáveis, viáveis e acessíveis ao consumidor.

Uma boa ideia que se transforma em solução, efetivamente, gera lucro e precisa ser pensada e re-
pensada estrategicamente. A Víqua, por exemplo, retoma os seus lançamentos, com novo design nas 
linhas de torneiras e a incorporação do cartucho com acionamento ¼ de volta em 32 modelos. Foram 
dois anos de estudos para lançar o mecanismo, necessidade observada por meio  de pesquisas de mer-
cado e demandas de clientes na área comercial, que leva uma comodidade relevante para públicos mais 
amplos que, até então, não tinham acesso a esse tipo de recurso, característico de linhas mais caras. 
Com base em inovações como essa, a empresa trabalha em um quadro de retomada do mercado de 
materiais de construção em torno de 4% a 5% para 2019.  

O otimismo é reflexo do que mercado já nos mostra. A dica é inovar, mas, como ainda trabalhamos 
com a incerteza, ser um pouco conservador para não colocar o negócio em risco e, ao mesmo tempo, 
ter flexibilidade para mudar o plano com facilidade, tendo em vista uma eventual mudança de cenário.

Inovação: a alavanca para o setor de 
materiais de construção

Daniel Alberto Cardozo Junior

Daniel Alberto Cardozo Junior, presidente da Víqua Indústria de Plásticos

Bolsonaro nos Estados Unidos
Ver Bolsonaro alinhado com os pensamentos de Donald Trump não 

é nenhuma surpresa para qualquer pessoa que cruze os olhos sobre o 
jornalismo político do Brasil. O presidente brasileiro nunca escondeu a 
sua intenção de manter uma boa relação e a sua admiração ao governo 
norte-americano. Ele falou isso inúmeras vezes antes, durante e após 
campanha.

As pessoas que votaram no presidente Bolsonaro deviam saber que 
ele sempre deixou clara a sua intenção de se aproximar do governo nor-

te-americano e tentar, por esse canal, uma parceria que pudesse ser salutar ao Brasil.
Você pode condenar Bolsonaro por suas posições, é um direito que a democracia lhe dá, mas até aqui, 

pelo menos nos pontos cruciais, ele ainda não demonstrou nenhum gesto que fosse contrário àquilo que 
ele tinha prometido em campanha. Bom ou ruim, dependendo do seu ponto de vista, é inegável que o 
governo tem se mostrado coerente.

Para um governo que prima pelo capitalismo liberal, se aproximar dos Estados Unidos é quase que um 
movimento natural. É evidente que o país deve manter o controle sobre a sua soberania para não correr o 
risco de tornar-se uma republiqueta mandada pelos Estados Unidos, mas quando o assunto é diplomacia 
e parcerias, nada melhor do que fazer isso com a nação mais poderosa do mundo.

A porta que ficou aberta para uma possível intervenção norte-americana na Venezuela é perigosa, mas 
também natural. Trump nunca descartou a possibilidade e o próprio Bolsonaro apesar de as dificuldades 
impostas pela Constituição também já fez questão de deixar clara a sua posição em relação ao assunto.

Os Estados Unidos usam o Brasil para buscar uma base de apoio e boas relações na América Latina, 
região onde nunca tiveram um controle pleno e o Brasil, por sua vez, busca na parceria o status de ser o 
todo-poderoso dessa região. É uma via de mão dupla.

Em um mundo onde uma Guerra Fria Tríplice é travada discretamente entre Estados Unidos, China 
e Rússia, o Brasil fez um movimento extremamente significativo, enviando uma mensagem clara para o 
resto mundo, evidênciando de qual lado deseja ficar. Para esse governo, um movimento compreensivo e 
coerente.
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Situação da Cotrijuí pode piorar Feicap 
Dia 29 acontece o lançamento da Feicap de 
Ouro. O evento, para o qual foram convida-
das autoridades e imprensa da região, acon-
tece a partir das 19h e 30 minutos no Parque 
de Exposição Egon Júlio Goelzer.

Sicoob 
No próximo dia 29 a Sicoob reúne os seus 
associados para prestação de contas.

Quero-Quero
Depois de décadas instalada na Avenida 
Luiz Carlos Prestes, ontem as Lojas Quero-
-Quero inauguraram a nova loja em novo 
endereço. Em uma instalação ampla e mo-
derna a empresa atenderá os seus clientes na 
Tapuias 166.

27 anos 
Barra do Guarita e Derrubadas comemoram 
27 anos de emancipação político e adminis-
trativa de Tenente Portela, no última dia 20. 
A data foi marcada por uma série de eventos 
em ambos municípios.

Caso Bernardo
A imprensa regional está de parabéns, com 
raras exceções o que se viu no caso Bernar-
do foi uma cobertura técnica e sem o sen-
sacionalismo que muitos preconizavam. A 
exceção ficou com sites que não se priva-

ram em alardear musicas e 
manifestações meramente 
oportunistas, alheias a se-
riedade da informação e do 
julgamento do crime bárba-
ro.

Credibilidade do Rádio
Em tempos de fakes uma pesquisa da XP 
Investimentos coloca o rádio como o veícu-
lo com mais percepção de veracidade de in-
formações. O velho veículo atinge 64% de 
credibilidade, seguido pela TV e pelo jornal 
impresso. Na rabeira esta o whatsapp com 
12% e o facebook com 11%. Os portais de 
notícias ficam com apenas 32%.

Enfim, iluminada
Depois de meses no escuro a praça Tenente 
Bins, no coração da cidade, mereceu a aten-
ção do poder público. A iluminação da área 
de lazer foi reestabelecida. Obrigado!!!

***Embora gozem de um baixíssimo índi-
ce de credibilidade, as redes sociais servem 

para revelar a verdadeira 
personalidade de alguns 
usuários fanáticos.
***Tem os donos absolutos 
da verdade que menospre-
zam as opiniões alheias.

***Tem o metafísico confronto entre bol-
sonaristas fanáticos e lulistas desesperados.
***Tem surgido o grupo de ateus que não 
admitem que alguém acredita em alguma 
coisa, sob os riscos de serem chamados de 
tolos e bestas.
***Tem os fanáticos por mensagens que 
acham que quem não os seguir está conde-
nado às chamas do inferno.
***Só falta muito mais gente que defenda 
o direito de cada um pensar como quiseres.

***Sobre o asfalto com garra-
deiras impressas, um leitor in-
forma que os trechos aguardam 
uma segunda camada. Que te-

nhamos calma.... Ah tá!!!
***Ainda sobre o face. O confronto entre 
uma titular e uma regra 3 já esta virando es-
petáculo com direito a capítulos.
*** O Botox de uma amiga nossa ficou tão 
perfeito que ela reclama que não tá conse-
guindo nem fazer cara feia para reprovar.
*** Dizem por aí que agora o Internacional 
também está representado em uma das entra-
das da cidade.
*** As coloradas portelenses colocaram um 
toldo na entrada da cidade para quem vem de 
Três Passos e Derrubadas.
**Um colega nosso vai desfilar o seu futebol 
no campeonato de Portela. Não faça feio!

Quero dividir esta minha experiência com 
vocês, que tem a 
ver com beber e 
conduzir.
No último sába-
do, saí com uns 
amigos para beber 
uns copos e perdi a 

conta às cervejas que bebi.
Depois, tendo a plena consciência de que 
estava com-pletamente bêbado, fiz uma 
coisa que nunca antes na minha vida me te-
ria passado pela cabeça fazer…
Apanhei um ônibus para voltar para casa!
Cheguei a casa são e salvo e sem nenhum 
incidente!
Fato que me deixou perplexo, uma vez que 
eu, nunca na p***a da minha vida tinha 
conduzido um ônibus !

Malagueta!
Ia um homem montado num burro quando 
a dada altura o burro empacou.

Pensou o homem: 
Este burro f.d.p. 
empacou e eu é que 
vou ter que levar a
carga toda. Vou falar 
com o mecânico. Se 
ele sabe fazer um 
carro

andar, também deve saber pôr um burro a 
mexer-se. E dirigiu-se à
oficina:
— Ó Sr. Manuel, o meu burro parou, esta-
cou e eu preciso da sua ajuda!
— Sr. António, vou dar-lhe dois supositó-
rios, um de pimenta-de-cheiro e outro de 
malagueta. Você mete o primeiro no burro. 
Se ele continuar a não andar, você mete o 
de malagueta. Mas cuidado que ele pode 
acelerar demais…
— Tá bem Sr. Manuel, vou seguir seus con-
selhos… No outro dia…
— Então Sr. António, o burro pegou?
Se pegou?! Olhe, eu pus o primeiro suposi-
tório no burro… e
se não boto de malagueta no meu (...), nun-
ca mais agarrava o bicho!

A situação da Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cotrijui) que já foi considerada uma 
das maiores da América Latina, com 6 mil sócios, pode piorar ainda 
mais, por conta das dívidas e do processo de liquidação voluntária, que 
acabou perdendo a valia, com a justiça 
nomeando um administrador judicial.
Mais de seis fraudes são investigadas 
pelo Ministério Público. Os promoto-

res analisam documentos recolhidos nas sedes da coope-
rativa e na casa dos investigados.
Um dos crimes investigados é a apropriação indevida de 
grãos deixados na cooperativa pelos agricultores. Isso 
corre em paralelo com um pedido da Chinatex, principal 
credora, que quer  a liquidação judicial da cooperativa. Nesta sexta, uma associação que so-
nha com a reabilitação da entidade vai se reunir em Ijuí. Eles querem que a justiça devolva 
aos associados a administração. Alguns associados estão assustados com a possibilidade de 
a conta recair sobre eles no final das contas.

PRISÃO DO TEMER: 
A ordem de prisão temporária do ex-presidente Temer, 
agitou Brasília, derrubou a bolsa, fez subir o dólar e criou 
uma verdadeira onda de memes na internet. No face pi-
pocaram postagem como: “TEMER LIVRE!!!! Sabiam 
que ele ganharia as próximas eleições!” ; “#TemerGuer-
reiroDoPovoBrasileiro #PresoSemProvas #VaiTerLuta #TemerVive #NãoTEMERemos” 
ou “O Aécio Neves pode por a barba de molho” .
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Derrubadas e Barra do Guarita completam 27 
anos de emancipação político-administrativa

Os municípios de Derruba-
das e Barra do Guarita come-
moram durante essa semana 
seus 27 anos de emancipação 
político-administrativa.

Uma intensa programação 
foi organizada pelas adminis-
trações dos dois municípios 
para comemorar a data.

O prefeito de Derrubadas, 
Alair Cemin, em entrevista ao 
Sistema Província, no dia 20, 
dia do aniversário do municí-
pio, comentou sobre a data im-
portante.

Para o prefeito a data vem 
companhado da responsabilida-
de que a administração munici-
pal está precisando demonstrar 
para manter as contas em dia, 
considerando a crise financeira 
que hoje ataca a maioria dos 

Os primeiros colonizadores instalaram-se nesta região por vol-
ta de 1930. Quando aqui chegaram encontraram grande quantida-
de de árvores arrancadas no meio da mata, nas proximidades onde 
hoje é a Sede do município, formando um grande descampado, 
uma grande derrubada. Acreditava-se tratar de um vendaval.

Do livro “Campo Novo-Apontamentos para sua História” de 
Vilmar Campos Bindé, que relata aspectos importantes sobre a 
nossa história.

“Em 1931 o então General Flores da Cunha, como Interventor 
do Estado, sendo amigo e conterrâneo de Pedro Garcia, deu a este 
a concessão para explorar e extrair madeira de Lei na zona da serra 
de Pari. (primeiro nome de Tenente Portela). Pedro Garcia formou 
uma cantina à margem do Rio Uruguai (lado esquerdo). Este local 
leva hoje o nome de Porto Garcia. Naquelas serras e matas Pedro 
Garcia chegou a Ter cerca de 500 homens cortando e fraquejando 
madeira. Possuía ele, já então, um trator de esteiras, comprado em 
Buenos Aires e 15 ternos de bois que puxavam madeira à margem 
do Rio Uruguai. Cada terno de boi se compunha de 4 ou 5 juntas 
que puxavam o jogo de rodas do carroção onde vai o pé da viga 
amarrado com um correntão.

Em 10 de novembro de 1.937, instalando-se o Estado Novo no 
País, o General Flores da Cunha foi deposto. Logo, resultou no 
embargo da Empresa de Pedro Garcia. Na época ela se encontra-
va no auge do trabalho e muito próspera. Aproximadamente 6000 
árvores prontas para serem colocadas em balsas, aguardando ape-
nas a cheia do Rio para seguirem seu destino: a exportação para a 
Argentina e o Uruguai. É natural que os prejuízos foram grandes, 
sem contar o elevado número de desempregados em face da pa-
ralisação da dita empresa. Pedro Garcia, ao que se sabe, ficou ar-
ruinado financeiramente, retirando-se da Região juntamente com 
seus homens. Daí, pela grande quantidade de árvores arrancadas 
que aqui se encontravam, os primeiros colonizadores deram a este 
lugar o nome de “Derrubadas”.

Rememorando aspectos históricos verificamos que os primei-
ros povos que habitavam as terras do Município de Tenente Porte-
la são provenientes da Revolução Federalista de 1893, instalando-
-se aqui como fugitivos, não apenas portugueses, mas também e 
principalmente indígenas.

O início da exploração das terras do Município de Tenente Por-
tela aconteceu por volta de 1911.

Até 1940, quando Tenente Portela ainda era chamada de Pari 
pertencia ao grande Município de Palmeira das Missões. Depois 
passou a denominar-se Miraguay, pertencendo ao Município de 
Três Passos, desde 1944, sendo este, Distrito Administrativo.

EMANCIPAÇÃO
Em 1955 a Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos 

criou dois distritos na então vila de Tenente Portela: Vista Gaúcha 
e Derrubadas, sendo que Derrubadas foi instalado em 02/05/55.

Com a emancipação de Tenente Portela em 18/08/55, Derruba-
das passou a ser distrito de Tenente Portela, criada pela Lei Muni-
cipal Nº34/56 de 10/03/1956. Em 27/08/1963 é criado o distrito de 
Cedro Marcado, através da Lei Nº 04/63.

Na data de 07/03/90, os distritos de Derrubadas e Cedro Mar-
cado deflagram o movimento emancipacionista. É criada, em reu-
nião a Comissão Emancipacionista.

O trabalho da Comissão Emancipacionista culminou com a 
realização da consulta plebiscitaria no dia 10/11 91, autorizada 
através da Lei Nº9.286 de 09/09/91, assinada pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado César Schirmer.

História do 
município de 
Derrubadas

Salto do Yucumã, o maior patrimônio natural da Região Noroeste está localizado em Derrubadas

municípios do estado e do Bra-
sil. “Às vezes as pessoas acham 
que a gente está sendo econô-
mico demais, mas sem uma ad-
ministração que preze pela eco-
nomia e pela responsabilidade, 
não conseguiríamos fazer o que 
estamos fazendo pelos nossos 
cidadãos” Comenta a autorida-
de.

“No ano passado não fize-
mos turno único, concedemos 
aumento para os professores e 
funcionário e repetimos esse 
aumento fazendo as correções 
nesse ano, tudo graças a esse 
sistema controlado que ado-
tamos.” Ele ainda citou que 
graças a essa economicidade 
o município está conseguindo 
passar por essa crise sem com-
prometer os serviços que são de 

responsábilidade da prefeitura.
Derrubadas tem se destaca-

do dentro da Rota do Yucumã 
nos últimos anos com impor-
tante atenção para a área de 
turismo. Desde o final do ano 
passado a administração assu-
miu a gestão turística do Salto 
do Yucumã, sendo que com isso 
a prefeitura está conseguindo 
abrir espaço para investimentos 
e para melhorar a qualidade e 
ao fluxo de turistas no Parque 
Estadual do Turvo.

Nesta sexta-feira ocorre o 
Festival da Canção Valores da 
Nossa Terra. O evento começa 
as 19h30min e tem como local 
o CTG Veteranos da Tradição, 
com a apresentação de 48 ca-
louros. Após ocorre baile com 
Cosmo Express.

A região era originariamente habitada por índios Caingangues e Guaranis, ainda hoje presentes e 
reunidos no Toldo do Guarita município vizinho de Tenente Portela. Os primeiros habitantes brancos 
chegaram nessa área, segundo relatos, durante a Revolução Federalista de 1893, quando ali se refu-
giaram, aproveitando a densa mata e o isolamento provocado pelas barreiras naturais.

Por volta de 1911 começou a exploração racional e econômica da região de Tenente Portela, então 
denominada “Pari”, termo indígena que denomina uma pequena rede de taquara usada na pesca. Em 
1940, “Pari” passou a denominar-se “Miraguay”, em homenagem a um chefe indígena homônimo 
e, finalmente em 1942, passou à denominação de Tenente Portela, em memória ao Tenente de Enge-
nharia Mário Portela Fagundes, membro da Coluna Prestes e morto na Barra do Rio Pardo em 1925

Em 1941, o Interventor Estadual, Coronel Osvaldo Cordeiro de Farias, companheiro de farda do 
Tenente Portela, em visita à região, propôs a denominação do Distrito de Miraguay como o seu nome.

Em 1955 Tenente Portela emancipou-se de Três Passos e em 1963 era criado o Distrito de Barra 
do Guarita, para onde a partir de 1936, haviam migrado muitas famílias provenientes da região de 
Caxias do Sul, Bento Gonçalves e também de Palmeira das Missões, iraí e Carazinho, tais como os 
Vogt, Santos, Borges dos Santos, Pedroso, Vogel, Pompeo, Sala, Bernardi, Sangaletti, Berté, Peirot, 
etc...

Por estar situada na margem oposta do Rio Uruguai junto a cidade de Itapiranga, em Santa Cata-
rina e que veio a oferecer abundantemente mão-de-obra para muitos operários. Barra do Guarita se 
desenvolveu rapidamente ao longo das décadas de 1970 a 1980, justificando sua recente emancipa-
ção político-administrativa. ocorrido em 20 de março de 1992. 

O ponto alto das comemorações do aniversário do municipio ocorre neste final de semana com a 
realização de grande rodeio crioulo.

A história de Barra do Guarita
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O ex-presidente Michel Temer foi preso ontem. Essa notícia 
já era esperada, desde que ele saiu da cadeira presidencial, dado o 
grande volume de suspeitas que pairavam em sua volta.

Em entrevista coletiva o Ministério Publico disse que Temer 
liderava uma organização criminosa que atuava de maneira ilícita 
no país há pelo menos 40 anos. Fala-se em mais de 1,8 bilhões de 
reais usurpados por parte da turma de Temer.

Vários fatores precisam ser analisados em relação a essa prisão. 
O primeiro deles é o fato de que o brasileiro não tem nada o que 
comemorar. Agora são dois ex-presidentes presos e altamente en-
volvidos em casos de corrupção. Esses deveriam ser o que o país 
tem de melhor.

Vivemos em um país onde estamos acostumados com a polí-
tica sendo uma das nossas piores facetas, mas não deveria ser as-
sim, deveria ser o contrário. No seio da política deveriam estar os 
melhores homens e mulheres do Brasil. Essas pessoas, escolhidas 
pela nação para ocuparem os mais determinados cargos, deveriam 
representar o nosso melhor. É impossível ficar feliz com isso. A 
prisão de dois ex-presidentes é a mais pura, nua e crua realidade 
da condição decadente na qual nos encontramos.

Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos leitores, 
é fato de que a Lava Jato, essa operação que com erros e acertos 
está colocando as mãos nos maiores criminosos da nação, de fato, 
não faz distinção de partido ou crédulo político como alguns que-
rem acreditar. A Lava Jato não é uma operação contra o PT, é na 
verdade uma operação contra a corrupção e se alguns conseguem 
escapar das garras dos procuradores e da Polícia Federal é muito 
mais por culpa do sistema e do que das pessoas que o aplicam.

Aécio Neves, por exemplo, está com lama até o pescoço, mas 
está intocável. Ele ainda goza do foro privilegiado, esse manto de 
impunidade, criado para proteger corruptos. Neves somente estará 
ao alcance do Ministério Publico, Policia Federal e Justiça Federal 
quando perder essa prerrogativa, enquanto isso, ele segue intocá-
vel no seu cargo, local onde apenas os eleitores podem chegar.

Temer é corrupto? Provavelmente sim. No entanto, há uma di-
ferença gritante entre a sua prisão e a de Lula. O petista foi preso 
após condenado, após o trânsito em segunda instância, enquanto 
Michel Temer foi pego através de uma prisão preventiva, que na 
visão do juiz Marcelo Bretas se justificava. Moro, que cuidava dos 
processos deLula foi mais cauteloso nesse sentido.

A prisão preventiva precisa ser justificada por provas inquebrá-
veis de que o paciente representa riscos para as investigações e ou 
continua na prática do delito mesmo com a investigação. Parece 
que o juiz entendeu que esse era o caso de Temer.

Eu sou um daqueles bobos que ainda acredita nas instituições 
e creio muito na justiça. Acho que já vivemos momentos em que 
o poder político e os tribunais se confundiam, onde o poderoso 
jamais era preso e ao pobre jamais tinha o direito da ampla defesa. 
Esse tempo passou. A justiça está mais severa e ficar-lo-a ainda 
mais nos próximos tempos.

Dizem as notícias que o Congresso está apreensivo e que isso 
poderá inclusive atrapalhar o andamento das reformas, principal-
mente da proposta da segurança pública que foi levada pelo Mi-
nistro Sérgio Moro. Talvez isso aconteça. Talvez Moro seja poda-
do politicamente como forma de vingança contra a Lava Jato, já 
que Moro, por tudo, representa a Lava Jato no governo. Se isso 
acontecer será ruim para o Brasil. Será péssimo para o governo 
Bolsonaro e será ainda mais ruim para o próprio Sérgio Moro, no 
entanto, a justiça deve ficar aquém dessas disputas políticas. Moro 
fez uma escolha, virou um político. Os demais juízes não; e a eles, 
cabe a missão de não se abalar independente da pressão que venha 
do meio político.

Não tenho dúvidas de que muita gente ainda vai ver ter que 
se explicar para o povo brasileiro. Confio na Polícia Federal, no 
Ministério Público e na Justiça. Para aqueles que reclamam e con-
denam seus supostos excessos, eu particularmente só tenho uma 
coisa a dizer: prefiro a justiça pecando pelo excesso do que mor-
rendo pela apatia.

21ª CRE segue com atividades do 
Novo Ensino Médio

Na tarde desta segunda-
-feira, 18, a 21ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE / 
Três Passos) realizou, em seu 
auditório, reunião para tratar 
de questões relacionadas ao 
Programa Novo Ensino Médio 
(PNEM) com as 10 Escolas-
-piloto de sua jurisdição. O 
evento, aberto pela titular da 
21ª CRE, Lurdes Dresch, foi 
conduzido pela assessora refe-
rência Margaret Mocelini com 
a presença da coordenadora pe-

dagógica Sahra Canova.
Durante a reunião foram 

desenvolvidas diversas ativi-
dades. Entre estas, o estudo da 
proposta de flexibilização curri-
cular (PFC), a organização das 
ações em equipe e a elaboração 
de estratégias visando as ações 
a serem implementadas com os 
professores. A proposta a ser 
produzida em cada escola de-
verá descrever ações visando 
a flexibilização curricular a ser 
implementada a partir de 2019.

Nela também deverão cons-

tar o plano para a formação 
continuada dos professores e a 
proposta de atividade curricu-
lar vinculada ao projeto de vida 
dos estudantes. A utilização dos 
recursos, o plano para o moni-
toramento e a avaliação dos re-
sultados deverá ser detalhado. 
Além disso, deverá constar a 
indicação do responsável local 
e a documentação das ações da 
PFC. Esta documentação inclui 
nova Matriz Curricular e a re-
elaboração do Projeto Político 
Pedagógico (PPP).

Encontro ocorreu na sede da 21ª Coordenadoria Regional de Educação
21ª CRE

Aprovada audiência pública sobre 
aplicação indevida de herbicida no RS
Em reunião ordinária nes-

ta manhã (20), a Comissão 
de Saúde e Meio Ambiente, 
presidida pela deputada Zilá 
Breitenbach (PSDB), aprovou 
a realização de audiência pú-
blica sobre os problemas cau-
sados pela aplicação indevida 
do herbicida 2.4-D. O debate, 
que será realizado na Assem-
bleia Legislativa, em data ainda 
a ser definida, foi proposto pelo 
deputado Edegar Pretto (PT) e 
outros três parlamentares.

Conforme laudos e relatos 
de produtores, resíduos do pro-
duto, utilizado nas lavouras de 
soja, estariam atingindo as la-
vouras de uva e outras frutas, 
causando prejuízos a essas cul-
turas.

Participaram da reunião, 
conduzida pela presidente, de-
putada Zilá Breitenbach, os 
também deputados Franciane 
Bayer (PSB), Valdeci Oliveira 
(PT), Edegar Pretto (PT), Vil-
mar Lourenço (PSL), Papari-
co Bacchi (PR), Kelly Moraes 
(PTB), Gerson Burmann (PDT) 
e Doutor Thiago (DEM).

No período da reunião desti-

nado a Assuntos Gerais, o depu-
tado Paparico pediu a oficiali-
zação dos nomes que comporão 
a Subcomissão das Barragens, 
proposta por ele e aprovada na 
semana passada. Edegar Pretto 
e Franciane Bayer confirmaram 
sua participação, enquanto os 
demais parlamentares informa-
rão os representantes de suas 
bancadas até amanhã.

Outros temas abordados 
pelos deputados foram as difi-
culdades enfrentadas pelos hos-
pitais gaúchos e a situação do 
SUS. Na próxima semana, pos-
sivelmente na tarde de quarta-
-feira, os deputados irão a São 

Leopoldo, atendendo a pedido 
do prefeito Ary Vanazzi, para 
visitar o Hospital Centenário, 
que passa por crise financeira, 
conforme relato do prefeito à 
presidente da Comissão.

Na próxima reunião ordi-
nária da Comissão, na quarta-
-feira (27), o Conselho Munici-
pal de Saúde de Alegrete falará 
aos deputados sobre a situação 
de emergência que vive a rede 
hospitalar da Fronteira Oeste, 
agravada pelo fechamento dos 
projetos cirúrgicos de média e 
alta complexidades e pela falta 
de pagamentos por parte do go-
verno estadual.
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Deputada Zila presidente a Comissão de Saúde e de Meio Ambiente
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Pecar ou morrer
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Fazer juntos
para descomplicar  
o Imposto de Renda.

(1) A modalidade de débito automático só está disponível  
para pagamento parcelado do IR. (2) Contrato de crédito  
exige um bom planejamento. Verifique se o crédito  
cabe no seu orçamento.

Pagamento pelo  
internet banking, aplicativo  
ou débito automático¹.

Restituição do valor  
direto na sua conta-corrente 
ou poupança.

Antecipação  
de recebimento².

Acesso ao informe de  
rendimentos pelo internet 
banking ou aplicativo.

Confira as facilidades 
que oferecemos.

Indique o Sicredi para receber  
a restituição e aproveite.

Sicredi Celeiro finaliza período 
de assembleias

O período de Assembleias 
da Sicredi Celeiro RS/SC en-
cerrou no último sábado (16), 
com a realização da Assembleia 
Geral Ordinária da cooperativa. 
Ao todo, foram organizados 19 
eventos, que reuniram 6.115 
associados nos 20 municípios 
da área de atuação da Sicredi 
Celeiro, contando com a parti-
cipação de 9,38% dos mais de 
40 mil associados.

Entre os dias 13 e 26 de 
fevereiro, a Sicredi Celeiro 
promoveu as assembleias de 
núcleos nos municípios que fa-
zem parte da área de atuação. 
Os eventos foram conduzidos 
pelo presidente da cooperativa, 
Vitor Augusto Rizzardi, e pelo 
vice-presidente, Adir Francis-
co Salante, que apresentaram 
a prestação de contas e a des-
tinação dos resultados, dentre 
outros assuntos. Ainda durante 
a Assembleia Geral Ordinária, a 
Sicredi Celeiro informou sobre 
o direcionamento do resultado 
de aproximadamente R$ 21 mi-
lhões.

Foram eleitos os novos in-

tegrantes dos órgãos de Admi-
nistração, do Conselho Fiscal, 
eleitos os coordenadores de nú-
cleo e tratados outros assuntos 
de interesse do quadro social, 
como a aprovação da Lei Com-
plementar nº 161/2018 que re-
gra a captação de recursos dos 
municípios, seus órgãos ou en-
tidades e das suas empresas por 
eles controladas, pelas coopera-
tivas de crédito.

– A assembleia dá a opor-
tunidade ao associado de par-

ticipar de forma ainda mais 
efetiva de sua cooperativa. A 
Sicredi Celeiro agradece a pre-
sença dos associados que, uma 
vez mais, contribuíram para o 
crescimento do cooperativismo 
de crédito e para o desenvolvi-
mento econômico das comuni-
dades – pondera Vitor Augusto 
Rizzardi.

Para finalizar o evento, 
ocorreu a apresentação do gru-
po Curto Arte com a peça ‘Thil-
tapes, a caçada final’.

Assembleia Geral Ordinária ocorrida no último sábado
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Segue até o dia 06 de maio 
o prazo para o eleitor que não 
votou nas últimas eleições re-
gularizar a sua situação junto a 
justiça eleitoral. Para quem não 
votu, nem justificou a ausência 
nas últimas três eleições, sendo 
que cada truno conta uma elei-
ção, essa é oportunodade para 
tornar a ter seu título regulariza-
do. Para isso, o cidadão precisa 
comparecer 
ao cartó-
rio eleito-
ral munido 
de documento de identificação 
com foto e comprovante de re-
sidência. Além disso, deverá 
pagar as multas referentes às 
ausências.

Para somar as três faltas, são 
contados também os turnos de 
votação. Ainda são contabiliza-
das as eleições suplementares, 
convocadas quando o pleito 
oficial é anulado devido a ir-
regularidades. Segundo infor-
mações do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), mais de 2,6 
milhões de pessoas podem ter o 
título cancelado caso não resol-

vam a situação.
Conforme o TSE, os nomes 

dos votantes faltosos estão sen-
do divulgados desde o último 
dia 20 de fevereiro. A lista pode 
ser consultada em qualquer car-
tório eleitoral do país.

O cancelamento do títu-
lo eleitoral acarreta em vários 
problemas para o cidadão, 
como impossibilidade de obter 

p a s s a p o r t e 
e carteira de 
ident idade; 
receber salá-

rio de função ou emprego pú-
blico; contratar empréstimo em 
instituição financeira pública e 
participar de concorrência pú-
blica ou administrativa estatal, 
entre outros.

Aqueles que têm o compa-
recimento facultativo as urnas, 
pessoas entre 16 e 18 anos e 
acima de 70 anos, não terão o 
título eleitoral cancelado. A me-
dida também vale para os porta-
dores de deficiência ou a quem 
seja impossível ou extrema-
mente oneroso o cumprimento 
das obrigações eleitorais.

Segue até maio prazo para 
regularizar titulo de eleitor

ATÉ 06 DE MAIO
Eleitor que não votou e não justificou 

poder regularizar situação
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Exercício Físico 
Promove Saúde

14 equipes vão participar 
do Campeonato Municipal 

de Tenente Portela

Aconteceu na noite da últi-
ma segunda-feira, 18, a reunião 
para entrega das fichas e sorteio 
das chaves e jogos do Campe-
onato Municipal de Futebol de 
Campo de Tenente Portela. 

O Departamento de Espor-
tes, dirigido por Edir Avrella, 
responsável pela realização da 
competição, que terá os jogos 
aos domingos. 

O evento esportivo deste 
ano terá 14 equipes na disputa 

do título, um número expressi-
vo de participantes que surpre-
endeu os organizadores. 

As equipes foram divididas 
em duas chaves, sendo que a 
Chave A jogará no campo do 
Ypiranga, e a Chave B jogará 
no estádio do Miraguai, ficando 
7 equipes em cada chave, por-
tanto, haverá um jogo pela ma-
nhã e dois jogos na parte da tar-
de.  A rodade de abertura ocorre 
domingo.

Os grupos ficaram assim 
compostos: Chave A com as 
equipes do Ypiranga, Constru-
tora do Jorge, São Caetano da 
Linha Esperança, Esporte Club 
Lazer, PSG da Pedra Lisa, Es-
porte Clube Tamoio e BRM e 
Amigos (Bairro Rubino Marro-
ni). Na Chave B estão o C.E.R. 
Miraguai, Juventude de Três 
Soitas, ABC, Cruzeiro, Juven-
tus da Pedra Lisa, Sport Club 
Fronteira e Amigos do HSA.

Representantes das equipes de Tenente Portela participaram do sorteio
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Prefeitos e direção do HSA participam 
de reunião sobre saúde indígena

Os prefeitos de Tenente 
Portela, Clairton Carboni, e de 
Redentora, Nilson Paulo Costa, 
participaram na manhã desta 
quarta-feira (20), em Brasília, 
de uma reunião no Conselho 
Nacional de Saúde. A presi-
dente e a administradora do 
Hospital Santo Antônio (HSA), 
Mirna Braucks e Lisete Bison, 
respectivamente, também esti-
veram no encontro ocorrido no 

ministério da Saúde.
Na ocasião, foi discutida a 

municipalização do atendimen-
to na saúde indígena. A pauta 
foi convocada pela Comissão 
Intersetorial de Saúde Indíge-
na (CISI). O debate ainda teve 
a presença de Marco Tocolodi, 
chefe da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (SESAI).

Tenente Portela e Redento-
ra, juntamente com Erval Seco, 
são os três municípios onde se 

situa a Terra Indígena do Gua-
rita, que possui o maior con-
tingente populacional do Rio 
Grande do Sul, com aproxima-
damente sete mil índios.

Aproveitando a viagem até 
a capital federal, os prefeitos e 
as representantes do HSA iriam 
tratar dos convênios existentes 
com o ministério da Saúde e 
que visam o repasse de recursos 
financeiros para a instituição 
hospitalar de Tenente Portela.

Prefeitos e representantes do HSA na reunião da manhã desta quarta-feira
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São diversos os motivos que levam as pessoas a não praticarem 
exercício físico regular. Falta de tempo, indisposição, cansaço, 
stress, dores articulares e até mesmo, falas do tipo ‘eu não preci-
so’, são usadas pelas pessoas para justificarem a falta de hábitos 
de fazer exercícios físicos.

O nosso corpo está sofrendo impactos físicos, metabólicos e 
mentais a todo instante. Com isso, em diversos momentos temos 
queixas de que o corpo não está bem ou que tem alguma coisa er-
rada em nosso organismo. Mas infelizmente, a maioria das pesso-
as tem o hábito de somente cuidar do corpo quando ele ‘reclama’, 
sendo que, deveríamos cuidar do corpo de forma preventiva.

Nosso corpo é uma ‘máquina muito complexa’, que devemos 
cuidar não somente quando percebemos que não há algo certo com 
ele. É preciso cuidar do corpo a todo o momento.  Os exercícios fí-
sicos bem orientados são uma maneira muito boa de prevenirmos 
muitas coisas. Dores articulares, desvios posturais, doenças circu-
latórias, são exemplos de prejuízos que poderiam ser prevenidas 
ou pelo menos adiado.

Vale ressaltar, que os exercícios físicos bem orientados perio-
dicamente, já são cientificamente comprovados que previnem não 
somente, dores e doenças, mas também, colaboram para que nossa 
vida fique muito mais saudável, ativa e feliz. Ele é eficaz não ape-
nas em sua vida, mas na vida das pessoas que você convive. Tenha 
sempre a cultura preventiva do exercício em sua vida e passe isso 
de geração para geração. Você só tem a ganhar com essa atitude.

Tenente Portela: Mutirões 
de limpeza tentam evitar a 

presença do Aedes Aegypti

Todas as sextas-feiras, uma 
equipe da secretaria munici-
pal de Saúde e Saneamento 
(SMSS) visita residências e 
identifica possíveis locais de 
proliferação do mosquito Ae-
des Aegypti. Esse trabalho tem 
a colaboração dos Agentes de 
Saúde, Vigilância Sanitária, 
Agentes de Endemias e Vigi-
lância Epidemiológica.

Os profissionais também 
estão retornando as proprieda-
des que foram notificadas em 
visitas anteriores. O intuito é 
comprovar que os moradores 
tomaram as providências ne-
cessárias para acabar com os 
locais de acúmulo de água.

– É impressionante a quanti-
dade de locais com água parada 
que são encontrados. – lamen-
ta a gestora da SMSS, Micheli 

Vargas.
A secretária destaca a impor-

tância de ações vindas da popu-
lação para evitar registros de 
dengue, chikungunya ou zika 
no município. – Se a população 
não ajudar, se não se conscien-
tizar, não vai ter controle sobre 
o Aedes Aegypti. Cada um pre-
cisa fazer a sua parte – afirmou 
Micheli Vargas. Ela ainda pediu 
que os moradores permitam a 
entrada dos fiscais nas proprie-
dades.

A ação desencadeada pela 
SMSS semanalmente, em dife-
rentes pontos do perímetro ur-
bano, é fundamental para a saú-
de pública e evitará qualquer 
tipo de epidemia. Na última 
sexta-feira (15), a fiscalização 
percorreu os bairros Rubino 
Marroni, Isabel e Paludo.

Equipe trabalha para eliminar focos do mosquito da Dengue
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Quedas de encostas sobre a pista da
 RSC-472 coloca região sob alerta

O último período chuvoso 
evidenciou um novo problema 
para quem trafega pelas rodo-
vias da região. Em quatro pon-
tos da RSC-472, entre Tenente 
Portela e Três Passos, a encosta 
desabou caindo sobre a pista 
trazendo consigo pedras gigan-
tes, pequenas árvores, lama e 
outros materiais que ficavam 
sob o barranco.

A rodovia chegou a ficar in-
terditada durante algumas horas 
até que a via fosse desobstruí-
da. Em 30 anos, dessa rodovia, 
essa foi a primeira vez que o 
trecho apesentou esse tipo de 
ocorrência.

No trecho entre Tenente 
Portela e Palmitinho já aconte-
ceram alguns desabamentos de 
pedras do barranco lateral sobre 
a via, mas em nenhum caso a si-
tuação foi tão grave como esses 
registrados neste último ciclo.

Diversas mensagens come-
çaram a pipocar nas redes so-
ciais cobrando uma alternativa 
imediata por parte das autorida-
des estaduais, que são respon-
sáveis pela administração da 
rodovia.

A portelense Josiane Carbo-
ni Pretto entrou em contato com 
a superintendência do Daer que 
a aconselharam a fazer um pro-
tocolo pedindo uma vistoria na 
rodovia. É esse procolo que esta 
sendo usado pelo adjunto da su-
perintendência de Palmeira das 
Missões para solicitar ajuda da 
central do DAER de Porto Ale-
gre. Ele disse que a iniciativa de 
Josiane ajuda evidenciar a ur-
gência do serviço e a necessida-

de de a presença de engenheiros 
especializados para encontrar 
uma solução para o grave e pre-
ocupante problema.

Segundo informações do 
próprio DAER além de Josia-
ne outras pessoas enviaram 
pedidos, inclusive com fotos, 
solicitando medidas em relação 
ao assunto. A grande maioria 
partiram de Tenente Portela, e 

muitas foram incentivadas pela 
própria Josiane. Na semana em 
que ocorreu os desabamentos, 
muitos dos participantes do júri 
do Caso Bernardo que estavam 
em Três Passos acompanhando 
ou participando do julgamento, 
mas que estavam hospedados 
em Tenente Portela não conse-
guiram passar. Alguns optaram 
por ficar na capital da Região 
Celeiro, outros por rodar pelo 
interior de Derrubadas, que é 
uma rota alternativa, mas que 
pelo pouco uso está em con-
dições ruins, tanto de trafego, 
quanto de sinalização.

Nossa reportagem conver-
sou com o superintendente ad-
junto do Daer, de Palmeira das 
Missões que é responsável pela 

via, Luiz Carlos Soares, que 
nos informou que esteve pesso-
almente na última quarta-feira, 
20, verificando a situação da 
estrada.

Segundo ele o caso é de ve-

ras muito preocupante. Ele nos 
confirmou que na vistoria, que 
fez, ficou perceptível que novas 
quedas podem acontecer e dis-
se que a preocupação é muito 
grande com os usuários da ro-
dovia.

As iniciativas para solucio-
nar o problema já estão sendo 
tomadas. Na tarde dessa quinta-
-feira a equipe de operários do 
DAER esteve trabalhando na 
limpeza do trecho.

Soares disse que a equipe faz 
a limpeza no local onde ocorreu 
os desabamentos, mas que vai 
estender essa limpeza ao longo 
do trecho, principalmente nos 
acostamentos. Ele disse que o 
fato das canaletas das laterais 
da rodovia estarem totalmen-

te obstruídas leva a água para 
cima da pista e cria um segundo 
problema.

Sobre a solução para evitar 
novos desabamentos, o adjun-
to nos informou que aguar-
da a vinda de engenheiros, do 
DAER de Porto Alegre, para 
estudar uma solução para o pro-
blema.

O que já foi observado, se-
gundo ele, é o fato de que em 
dias chuvosos muita água está 
descendo pela encosta, muito 
mais do que o normal, e será 
necessário um estudo para sa-
ber o motivo pelo qual isso está 
ocorrendo, pois, esse fenômeno 
tem abalado as estruturas natu-
rais localizadas sob a encosta 

fazendo com que ela desabe.
O profissional também con-

fidenciou, para a nossa repor-
tagem, que atualmente a supe-
rintendência de Palmeira das 
Missões está desprovida de ma-
quinários e equipamentos para 

fazer trabalhos mais efetivos, 
lhe faltado inclusive uma retro-
escavadeira para dar sequência 
no serviço, mas que solicitou a 
empresa Construbras, para que 
essa preste serviços no trecho, 
como desobstrução das canale-
tas, limpezas das vegetações lo-
cais e retirada das pedras gigan-
tes que estão atualmente sobre 
a rodovia.

Uma solução paliativa que 
será tomada pelo DAER, será 
o aumento da área de escape 
próximo dessa encosta para que 
em caso de novo desabamento 
as pedras não cheguem até a 
via de rolamento. Ele diz que 
a ideia inicial, e que poderá ser 
aplicada a partir da próxima se-
mana, será aumentar a distância 
entre a via e o barranco, para 
que caso ocorram novos desa-
bamentos, esses rejeitos fiquem 
nessa área previamente monta-
da.

Ele reconhece que a situa-
ção do trecho é delicada, e que 
vai exigir um trabalho de enge-
nharia arrojado para solucionar 
o problema, mas encerrou a 
conversa dizendo que “o que 
precisar ser feito, será feito.”

Iniciativa
Popular

Resposta do 
DAER

Falta de
máquinas

O desabamento começou no mato que 
fica acima da encosta e trouxe para  
pista todo o que havia pelo caminho, 
causando em assutador cenário para 
quem passa pelo trecho.

Entre os materiais que cairam sob a pista está uma pedra gigante. O DAER não tem equipamento para removê-la 

Equipe do DAER trabalhou nessa quinta-feir ano trecho, realizando limpeza

Fotos: Eduardo Slvadori
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Marlon Taborda: “A condenação dos réus foi 
o fechamento de um ciclo para mim”

Caso Bernardo:

Após cinco dias, chegou ao fim na sexta-feira (15), no Fórum 
de Três Passos, o julgamento dos quatro acusados pela morte de 
Bernardo Uglione Boldrini. Eram réus no processo penal, o pai 
do garoto, Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Ugulini, e os 
irmãos Edelvânia e Evandro Wirganovicz..

Entre segunda e quarta-feira foi realizada a fase testemunhal 
do julgamento. Na lista de pessoas arroladas pelo Ministério Pú-
blico e defesas estavam, entre outras, as delegadas da Polícia 
Civil, Caroline Bamberg Machado e Cristiane de Moura e Silva 
Braucks, além da empresária Juçara Petry, da psicóloga Ariane 
Schmitt, do perito Luiz Gabriel Costa Passos e Andressa Wagner, 
ex-secretária do médico Leandro Boldrini.

Ainda na quarta-feira teve início o interrogatório dos réus. O 
primeiro foi Leandro Boldrini. O médico respondeu aos questio-
namentos da Juíza Sucilene Engler, do Ministério Público e da 
defesa, por quase quatro horas.

No decorrer desta quinta-feira, foram inquiridos os outros acu-
sados: Graciele Ugulini, Edelvânia Wirganovicz e Evandro Wir-
ganovicz. A acusação ficou impedida de interrogar os três. Eles 
somente responderam as perguntas oriundas da magistrada e de 
seus advogados.

Na tarde de ontem começaram os debates. Os Promotores 
Bruno Bonamente, Sílvia Miron Jappe e Ederson Maia Vieira, 
se revezaram na explanação do Ministério Público por cerca de 
quatro horas. O mesmo tempo foi disponibilizado para os advo-
gados dos acusados, sendo que cada defesa falou por uma hora 
aproximadamente. Os debates foram finalizados já na madrugada 
desta sexta-feira (15).

O julgamento recomeçou às 10 horas de hoje com a réplica do 
Ministério Público diante das argumentações das defesas. Em se-
guida, os advogados de Leandro, Graciele, Edelvânia e Evandro, 
apresentaram suas tréplicas. Pouco antes das 15 horas, a Juíza 
Sucilene Engler suspendeu os trabalhos.

As 18h45min foi liberada a entrada dos 40 inscritos para assis-
tir o julgamento no Fórum de Três Passos. Neste momento tam-
bém era grande a movimentação de populares nas imediações do 
prédio. Um forte aparato de segurança ficou montado durante os 
cinco dias do júri. 

Por volta das 19 horas, a Juíza Sucilene Engler iniciou a leitura 
da sentença dos quatro réus. Veja a pena de cada um:

- Leandro Boldrini: Foi condenado a 33 anos e oito meses de 
reclusão.

Do total, 30 anos e oito meses são por homicídio qualificado 
(motivo fútil, com emprego de veneno e mediante dissimulação); 
dois anos por ocultação de cadáver e um ano por falsidade ideo-
lógica.

- Graciele Ugulini: Foi condenada a 34 anos e sete meses de 
prisão.

Do total, 32 anos e oito meses por homicídio qualificado (mo-
tivo fútil, com emprego de veneno e mediante dissimulação) e um 
ano e 11 meses por ocultação de cadáver.

- Edelvânia Wirganovicz: Foi condenada a 22 anos e dez me-
ses de reclusão.

Do total, 21 anos e quatro meses por homicídio qualificado 
(emprego de veneno e mediante dissimulação), e mais um ano, 
seis meses e 14 dias por ocultação de cadáver.

- Evandro Wirganovicz: Foi condenado a nove anos e seis me-
ses de prisão.

Do total, oito anos são por homicídio simples e um ano e seis 
meses por ocultação de cadáver. Como Evandro já cumpriu parte 
da pena, a magistrada determinou que o restante da condenação 
seja em regime semiaberto.

O Jurí

Partes devem recorrer da setença
Promotor de Justiça, Bru-

no Bonamente, interpôs, nesta 
terça-feira (19), recurso com o 
objetivo de aumentar as penas 
aplicadas aos quatro conde-
nados pela morte de Bernardo 
Uglione Boldrini, de 11 anos. O 
crime ocorreu em abril de 2014.

Na última sexta-feira (15), 
o Conselho de Sentença do 
Tribunal do Júri de Três Pas-
sos acatou a tese de acusação 
do Ministério Público e consi-
derou culpados os réus Lean-
dro Boldrini, Graciele Ugulini, 
Edelvânia Wirganovicz e Evan-
dro Wirganovicz, pela morte e 
ocultação de cadáver. O pai do 
garoto também foi condenado 
pelo crime de falsidade ideo-
lógica.As razões de recurso, no 
entanto, devem ser apresenta-
das quando da abertura do pra-
zo para tal, que ocorrerá depois 
da juntada da transcrição de 
todo o julgamento. A estimativa 
é que isso aconteça em meados 

de abril.
As defesas devem recor-

rer também mas com objetivo 
contrário, os advogados devem 
pedir revisão da pena. A defesa 
de Leandro Boldrini deve pedir 
a anulação do julgamento, pelo 

menos foi o que demonstrou 
durante uma consignação no 
julgamento.

Depois do julgamento ne-
nhum advogado voltou a falar 
com a imprensa sobre o assun-
to.

Promotor Bruno Bonamente informou que MP vai recorrer

N
éia D

utra/G
ES

Marlon Taborda era advogado da vó do menino Bernardoi

No programa Tribuna Po-
pular do último sábado, 23, o 
advogado Marlon Taborda con-
cedeu entrevista, poucas horas 
após a juíza Sucilene Engler 
Werle ter lido a sentença que 
condenou os réus acusados pela 
morte de Bernardo Boldrini e 
falou sobre a sua relação com 
o caso.

Marlon Taborda representou 
a vó de Bernardo, dona Jussa-
ra Uglione, durante a fase pro-
cessual, atuando como auxiliar 
de acusação e apenas deixou o 
caso após a morte da matriarca 
da família.

“Essa sentença foi o fecha-
mento de um ciclo para mim. 
Um ciclo que iniciou muito an-
tes da morte de Bernardo, quan-

do eu já representava a dona 
Jussara e a gente tinha notícia 
do estado que Bernardo vivia.” 
Disse o jurista ao responder a 
pergunta de como recebia o re-
sultado do júri.

Ele disse também que não 
iria comentar sobre a sentença, 
pois, acredita nas instituições e 
na justiça.

Sobre a morte do menino ele 
disse ter certeza que a ideia nas-
ceu na mente de Graciele Ugu-
line, quando Leandro sofreu um 
acidente de moto e temendo a 
morte do médico, sabendo que 
Bernardo ficaria com tudo, ela 
começou a traçar o plano. “Não 
tenho dúvida que foi naquele 
momento. Ela sempre quis ca-
sar com um médico e quando 

o acidente aconteceu ela temeu 
perder esse status e começou a 
plenejar a morte de Bernardo.”

O advogado se emocionou 
bastante e chegou a chorar ao 
falar sobre o caso. “Me descul-
pe a emoção, mas eu vivi esse 
caso tão intensamente, que ele 
faz parte de mim.” Confessou 
o advogado com a voz trêmula 
pelo choro.

Marlon Taborda contou que 
tinha uma relação com a famí-
lia que ia além do profissional, 
pois, conhecia a avó e a mãe de 
Bernardo desde a juventude.

Ele também comentou que 
esteve junto com o caso desde 
o começo, uma vez que se des-
locou a Frederico no dia em que 
o corpo foi encontrado e ajudou 
no reconhecimento. “Eu não 
consigo descrever tudo isso, foi 
um choque muito grande, então 
agora é uma ferida, um ciclo, 
que se fecha para mim como 
profissional e como pessoa.”

Por fim ele agradeceu as 
pessoas que nunca esqueceram 
de Bernardo e mantiveram viva 
a sua imagem. Ele também fez 
uma referencia a imprensa que 
se empenhou em cobrar das au-
toridades uma solução para o 
caso e em especial ao Sistema 
Província com quem manteve 
boa relação durante todo o caso.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, rea-
lizada no dia 18 de março de 2019, com as seguintes presenças: Vereadora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/
MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAU-
DIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, CRISTIANE 
FEYTH/PROGRESSISTA e DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de 
Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondências recebidas 
pela Casa.

Em seguida dando continuidade passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores que são os seguintes:
MOÇÃO DE CONTRARIEDADE A IMPLANTAÇÃO DE TURNO UNICO 
A Câmara de Vereadores de Tenente Portela, inscrita no CNPJ sob nº  91.997.437/0001-05, com sede administrativa na Praça Do 

Imigrante nº 255, Município de Tenente Portela – RS, tendo por seu representante legal a Presidente Vereadora Rosangela Fornari, pela 
presente se manifesta com os votos favoráveis dos vereadores Joao Antônio Gheller/MDB, Odilo Gabriel/MDB, Elessandro Tiago Fuck/
PT, Luis Claudir dos Santos/PDT, Itomar Ortolan/MDB, Derli da Silva/PSDB, Rubens Antônio Marroni Furini/PP, Cristiane Feyth/PP, 
Rosangela Fornari/MDB desta Casa Legislativa, pela moção de Contrariedade a implantação de turno único na Escola Estadual de En-
sino Fundamental Francisco Balestrin, localizada no distrito de Daltro Filho Município de Tenente Portela. Encaminhando anexo ata do 
CPM e Conselho Escolar, nos quais os membros são contrários a alteração, por diversos motivos, além do oficio nº 076/2019 do Poder 
Executivo Municipal que trata sobre a inviabilidade do Executivo em fornecer transporte em turno único.

Essa matéria não merece ser implantada pela SEDUC, pois irá criar transtorno para alunos desta escola. “Estamos muito preocupa-
dos com a situação, tendo em vista a impossibilidade da referida unidade escolar de alterarem o seu regime de funcionamento diante da 
dificuldade do município em dispor o transporte escolar.

Não podemos aceitar”.Tenente Portela, RS, 18 de março de 2019.
Da Vereadora Rosangela Fornari: 
1 – Requereu informação para que o senhor prefeito juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde a respeito da falta de agente 

comunitário de saúde no Bairro Izabel, pois segundo relatos de moradores há sete ou oito meses que não recebem a visita do agente, 
desta forma esta vereadora solicita que seja resolvido este problema o mais rápido possível, sugere ainda que crie uma vaga de cadastro 
reserva para agentes de saúde, para suprir possíveis faltas de pessoal.

2 – Requereu para que o chefe do Executivo Municipal tome providencias para melhorias nas condições de trabalho no Conselho 
Tutelar de Tenente Portela, disponibilizando lhes, dentre outras, um veículo com motorista, dois computadores e uma doméstica para 
realizar a limpeza do prédio. Segundo a vereadora proponente tais melhorias são indispensáveis para as atividades do Conselho tutelar 
ser realizadas com maior qualidade e eficiência. 

3 – Requereu para que fosse encaminhada correspondência para o Hospital Santo Antônio parabenizando em especial ao médico 
Heron Gomes Correia e os demais integrantes do corpo clinico do Hospital Santo Antônio, pela realização do primeiro transplante 
de córnea realizado na última semana .Ressaltou a vereadora proponente que é uma satisfação em podermos nos reportar sobre essa 
merecida conquista, que sem dúvida enche de orgulho não somente a Direção, médicos enfermeiros e funcionários do Hospital Santo 
Antônio, mas também essa Casa Legislativa e por certo toda a população portelense. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Odilo, 
Itomar e Cristiane.

4 – Requereu para que fosse encaminha correspondência, agradecendo o convite recebido por esta Casa Legislativa para participar 
dos atos da reinauguração da sede da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária – CRESOL, de Tenente Portela. Da mesmo 
forma parabenizando os novos membros eleitos do Conselho da Cooperativa, desejando um profícuo trabalho no atendimento aos seus 
clientes e associados. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Tiago.

Do Vereador Itomar Ortolan: Solicitou para que fosse encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal, para que o 
mesmo determine ao setor competente da Municipalidade o que segue: 

a – Para que a Secretaria Municipal de obras estude da possibilidade de realizar a construção de calçamento na Rua que que liga 
o Bairro Novo Portela ao Bairro São Francisco, pois este vereador já entrou em contato com moradores do Bairro São Francisco que 
trabalham no ramo de construção de calçamento e entram com a mão de obra, ficando a Prefeitura encarregada da terra e as pedras. 

b – Para que sejam disponibilizadas com a maior urgência possível, 3 cargas de terra a ser levado no salão da comunidade da Linha 
da Paz, justifico que esta solicitação foi feita pelos moradores a bastante tempo e até o momento não foi atendido.

c – Para que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realize melhorias no Bueiro que dá início da Rua Ibanor Rosalino Picini-
ni, no Bairro Novo Portela, justifico que a municipalidade colocou uma grade neste local, porém a mesma está cortando os pneus dos 
veículos, causando prejuízo aos proprietários.

2 – Requereu para que fosse encaminha correspondência para a gerencia dos Correios de Tenente Portela, solicitando sua interces-
são no sentido de ser estudado a possibilidade de ser entregue as correspondências no Bairro Novo Portela, ou que nos seja informado 
o motivo que impossibilita o não atendimento do solicitado. Em sua manifestação, o Vereador proponente da matéria, justifica que sua 
proposição não tem por objetivo criticar o atendimento realizado, mas sim dar uma satisfação a algumas reclamações recebidas de 
munícipes portelenses, que alegam que tem que se dirigir até a agência para buscar uma simples correspondência. Ressaltou ainda que 
somos ssabedores do grande interesse e preocupação que tem a gerência desta unidade local, em sempre bem atender e satisfazer seus 
clientes, esperamos desta forma estar contribuindo com nossa sugestão.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo juntamente com o Conselho Municipal de Transito avalie a pos-

sibilidade de mudanças na faixa de pedestres situada nas proximidades da farmácia Sganderla. Segundo o vereador proponente essa 
sugestão se dá em virtude de que a faixa está em um local de pouca visibilidade aos condutores.

2 – Requereu para que fosse encaminha correspondência ao Deputado Federal Elvino Bom Gass, transmitindo-lhes os agradecimen-
tos do Poder Legislativo e da população de Tenente Portela, pela liberação de emenda parlamentar  na  importância de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.                                

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 – Requereu ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo determine para a Secretaria de Desenvolvimento Rural a recupera-

ção das estradas que ligam o Alto Azul e Linha  Vargas ao Lajeado dos Machados
Dos Vereadores João Antônio Gheller e Cristiane Feyth:
1 – Requereram para que fosse encaminhada correspondência  a regional do DAER em Palmeira das |Missões, com cópia a Direção 

Geral em Porto Alegre, bem como ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, solicitando providências urgentes no reparo dos 
deslizamentos de terra que vem ocorrendo na RST 472, a partir da ponte do turvo até o final do cerro, tendo em vista que com as cons-
tantes chuvas que vem ocorrendo ultimamente, são constantes os deslizamento de terra. Salientando ser o referido trecho de rodovia, 
um corredor de veículos para o centro do País, que por essa razão constata-se diariamente  um elevado e constante  fluxo de veículos 
em trânsito. Bem como, tomada de providências no asfalto que encontra-se péssimo, assim como seja realizado trabalho de limpeza e 
capina, tendo em vista que o mato vem dificultado a visibilidade dos motoristas. Trata-se também de uma rota diária de diversos ônibus 
escolares rumo as faculdades de Três Passos e Íjui.  Por fim que fosse anexado fotos dos recentes deslizamentos ocorridos. Esta propo-
sição foi subscrita por todos os vereadores da Casa.

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1 – Solicitou para que fosse encaminhada correspondência ao Deputado Federal e Secretario Estadual da Agricultura Luís Antônio 

Fran para transmitir-lhe os agradecimentos do Poder Legislativo e da população de Tenente Portela, pela liberação de emenda parlamen-
tar  de custeio na  importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para apoio e manutenção a saúde para o Hospital Santo Antônio de 
Tenente Portela. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Rubens.

2 – Requereu para que fosse encaminhada correspondência para a 21ª coordenadoria Regional de educação solicitando a permanên-
cia dos dois turnos, turno integral na Escola Estadual Francisco Balestrin localizada no Distrito de Daltro Filho, pois segundo a verea-
dora fica inviável transportar todas as crianças no mesmo turno e horário, e que a Escola é do campo, fonte de pesquisa e aprendizagem 
na Comunidade. 

Do Vereador Rubens Antônio Marroni Furini:
1 – Solicitou para a Mesa Diretora para que seja encaminhada correspondência  à Comissão  de geração e distribuição  da chama 

crioula do Rio Grande do Sul, na pessoa de seu presidente , Senhor Régis Carniel, convidando a Comissão a comparecer  em uma Sessão 
com a finalidade de expor seu trabalho, e também para vermos de que forma o Legislativo portelense  pode se colocar para participar 
do evento. Proposição foi subscrita pela vereadora Cristiane. (a mesma aguarda deferimento da presidência  para agendamento da data). 

2 - Solicitou para a Mesa Diretora para que seja encaminhada correspondência à Secretária Municipal de Educação, convidando 
a mesma a comparecer nesta casa, a fimde apresentar ao Legislativo as mudanças que vem acontecendo nas escolas Municipais com a 
implantação de turno único e demais assuntos afetos à Secretaria de Educação. Esta proposição foi subscrita pela Vereadora Cristiane. 
(a mesma aguarda deferimento da presidência  para agendamento da data). 

Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1 – Solicitou para que fosse encaminhada correspondência ao Deputado Federal Afonso Antunes da Motta, para transmitir-lhe os 

agradecimentos do Poder Legislativo e da população de Tenente Portela, pela liberação de emenda parlamentar  na  importância de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), para o Município de Tenente Portela.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 020/2019: Que Inclui dispositivo no PPA, LDO e LOA, autoriza a abertura de credito especial 

suplementar e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 021/2019: Inclui dispositivo no PPA, LDO e LOA, autoriza a abertura de credito especial e 

dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 022/2019: Declara situação de caráter excecional previsto no Art. 37, IX, da CF/88 e autoriza 

contratação temporária para o atendimento da necessidade de psicólogo e dá outras providências.
Decreto do Poder Legislativo nº 219/19: Autor Mesa Diretora concede Diploma de Mulher destaque do Município de Tenente 

Portela. 
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os 

trabalhos.
Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 18 de março de 2019. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenen-

teportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18/03/2019.

ntre os dias 04 e 08 deste 
mês, foi realizado o Levan-
tamento Rápido do Índice de 
Infestação do Aedes Aegypti 
(LIRAa) em Vista Gaúcha. Este 
processo consiste em um traba-
lho de campo que visa a loca-
lização de larvas do mosquito 
transmissor da dengue, entre 
outras enfermidades.

O Agente de Controle de 
Endemias juntamente com os 
Agentes de Saúde inspeciona-
ram 33% dos imóveis situados 
no perímetro urbano, conforme 
prevê o LIRAa, e coletaram ma-
teriais para análise. As amostras 
foram preparadas e encaminha-
das aos laboratórios credencia-
dos pela 19ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde (CRS).

Segundo o Agente de Con-
trole de Endemias, Victor Gus-
tavo Raffaelli, as larvas do 
Aedes Aegypti dificilmente 
podem ser identificadas a olho 
nu. – É necessário um especia-

lista capacitado para analisar as 
amostras e, com auxílio de uma 
lupa, ele classifica as larvas de 
acordo com suas características 
morfológicas – esclareceu o 
agente.

Nos 250 imóveis visitados, 
foram coletadas 14 amostras 
de larvas, sendo que 13 tiveram 
resultado positivo para o Aedes, 
seja o Aegypti ou o Albopictus. 
– Ambas as espécies transmi-
tem a dengue caso contamina-
das. Esse panorama é preocu-
pante, pois se pode afirmar que 
mais de 90% das amostras con-
solidaram-se como positivas – 
disse Victor Gustavo Raffaelli.

O programa nacional para o 
cálculo do LIRAa classificou a 
situação de Vista Gaúcha como 
de alto risco. – Isso significa 
que se enfrentarmos uma epi-
demia de dengue não iremos 
conseguir controlar devido ao 
grande número de mosquitos 
vetores – explicou o Agente de 
Controle de Endemias.

Cálculo do LIRAa revela 
alto risco de infestação do 

Aedes Aegypti em Vista 
Gaúcha
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Vista áerea de Vista Gaúcha

Recomendação do MP 
suspende abertura de UPA 

em F. Westphalen
A prefeitura de Frederico Westphalen acatou, na última terça-

-feira (19), a recomendação expedida pelo Promotor de Justiça, 
João Pedro Togni, e anulou o processo de dispensa de licitação nº 
10/2019 e o contrato administrativo de gestão nº 105/2019. Os do-
cumentos tratavam da abertura de Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) que, conforme inquérito civil instaurado pelo Ministério Pú-
blico (MP) continham irregularidades.

Conforme a recomendação, a entidade contratada, Associação 
Beneficente Silvio Scopel, não possui a qualificação de organiza-
ção social junto ao município contratante e não há legislação mu-
nicipal sobre o tema, de modo que a dispensa de licitação ocorreu 
de forma indevida. Ainda, a dispensa de licitação não foi acompa-
nhada de chamamento público.

A inauguração da UPA estava agendada para essa sexta-feira 
(22) e a atuação do MP teve o objetivo de garantir a lisura do pro-
cesso e resguardar os cofres públicos de eventuais violações decor-
rentes da contratação.

A atuação do Ministério Público contou com a colaboração do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).
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Extravio de Bloco
ALBERTO WERNER residente no município de Redentora-

-RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de 
Notas Fiscais de Produtor Rural (P 095 407221 a 095 407230) 
com inscrição estadual sob o nº 205 1009958, série  095 407221.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de 

Tenente Portela – RS.
O Presidente do SINDUSCON Tenente Portela, no uso de 

suas atribuições, convoca todas as empresas integrantes da cate-
goria econômica representada da sua base territorial, a saber: dos 
municípios de Barra do Guarita, Boa Vista do Buricá, Bom Pro-
gresso, Braga, Campo Novo, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derru-
badas, Humaitá, Miraguaí, Palmitinho, Redentora, São Martinho, 
Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do 
Sul, Três Passos, Vista Alegre e Vista Gaúcha, para comparece-
rem à Assembleia Geral a ser realizada  no dia 2 de abril de 2019, 
terça-feira, às 19 horas, em primeira convocação e, às 19h30, em 
segunda convocação, observados os quóruns estatutários para 
instalação, nas dependências da empresa Piso & Teto, com ende-
reço na Praça Tenente Bins, nº 139, centro, na cidade de Tenente 
Portela (RS), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

I – Exame e votação das contas do exercício de 2018;
II – Eleição e posse dos membros da Diretoria, do Conselho 

Fiscal e Delegados Representantes junto a FIERGS para o biênio 
2019/2020;

III - Outorga de poderes ao Presidente do Sindicato para cele-
brar Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho; ajuizar, acor-
dar, discordar, transigir, desistir e firmar compromissos em pro-
cessos de Dissídio Coletivo, durante o exercício de 2019/2020;

IV – Diretrizes e deliberação sobre a fixação de contribuições 
a serem pagas pelas empresas representadas em favor do Sin-
dicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Tenente 
Portela/RS;

V - Assuntos gerais.
Tenente Portela/RS, 15 de março de 2019.

Fabio Augusto Borsatto,
Presidente.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA – RS
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2019. Objeto: Serviços técnicos para 
ministrar oficina de música - violão. Julgamento: 04/04/2019 às 13:30hs. 
PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2019. Objeto: Aquisição de material hi-
dráulico para manutenção das redes de água do Município. Julgamento: 
04/04/2019 às 08:30hs. PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2019. Objeto: 
Aquisição de materiais necessários para desenvolvimento dos grupos/
oficinas/atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos - SCFV. Julgamento: 05/04/2019 às 08:30hs. PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 11/2019. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uti-
lização dos grupos/oficinas/atividades do Programa de Atenção Integral 
as Famílias - PAIF. Julgamento: 08/04/2019 às 08:30hs. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro 
Adm. Mun., fone (55)3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-
-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 22/03/2019. 

Celso José Dal Cero, Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 34/2019
DATA: 08/03/2019
CONTRATADO: ROTA DO YUCUMÃ TURISMO 
LTDA ME
CNPJ: 03.043.551/0001-20
OBJETO: Prestação de Serviço de Publicidade jun-
to ao Jornal de circulação semanal e de abrangência 
regional 
VALOR R$: R$ 11.000,00 

CONTRATO Nº 35/2019
DATA: 13/03/2019
CONTRATADO: INDÚSTRIA DE PROCESSA-
MENTO DE CARNES CHAGA & FREESE LTDA 
CNPJ: 31.437.069/0001-00
OBJETO: Instalação e implantação de uma indústria 
de embutidos de suínos, como fonte geradora de em-
pregos e de renda aos munícipes e aos cofres públicos, 
de acordo com a Lei Municipal nº 2503/2018

CONTRATO Nº 36/2019
DATA: 13/03/2019
CONTRATADO: TARSO JOSÉ ZANARDI ME
CNPJ: 89.136.733/0001-61
OBJETO: Aquisição de peças e mão de obra para re-
forma e pintura da parte frontal do veículo Micro Ôni-
bus placa IQM-9459
VALOR R$: 7.317,00

CONTRATO Nº 37/2019
DATA: 15/03/2019
CONTRATADO: PRECISÃO TRATAMENTO DE 
ÁGUA LTDA ME
CNPJ: 24.604.095/0001-10
OBJETO: Prestação de serviço de tratamento e moni-
toramento de poços de água do Município
VALOR R$: 40.800,00

CONTRATO Nº 38/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: BELLENZIER PNEUS LTDA
CNPJ: 73.730.129/0001-29
OBJETO: Aquisição de pneus novos para uso da frota 
municipal
VALOR R$: 51.499,00

CONTRATO Nº 39/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: GABRIEL ANDRES FLACH EPP
CNPJ: 24.693.328/0001-07
OBJETO: Aquisição de pneus novos para uso da frota 
municipal
VALOR R$: 64.419,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019.

CONTRATO Nº 40/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: JAQUELINE PERETTO ME
CNPJ: 20.636.209/0001-53
OBJETO: Aquisição de pneus novos para uso da frota 
municipal
VALOR R$: 22.026,00

CONTRATO Nº 41/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26
OBJETO: Aquisição de pneus novos para uso da frota 
municipal
VALOR R$: 121.077,00

CONTRATO Nº 42/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: PAULO VICTOR SCHWAB EIRE-
LI ME
CNPJ: 27.606.745/0001-55
OBJETO: Aquisição de pneus novos para uso da frota 
municipal
VALOR R$: 19.634,00 

CONTRATO Nº 43/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: ALTAMIR MARCELO ZIMMER-
MANN ME
CNPJ: 02.764.528/0001-62
OBJETO: Prestação de serviço de recapagens de pneus
VALOR R$: 26.320,00

CONTRATO Nº 44/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: BORILLI PNEUS LTDA
CNPJ: 88.644.877/0001-66
OBJETO: Prestação de serviço de recapagens de pneus
VALOR R$: 28.440,00

CONTRATO Nº 45/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: FM PNEUS LTDA
CNPJ: 81.374.845/0001-49
OBJETO: Prestação de serviço de recapagens de pneus
VALOR R$: 42.532,00

CONTRATO Nº 46/2019
DATA: 18/03/2019
CONTRATADO: J.D.M BECCON & CIA LTDA EPP
CNPJ: 94.747.888/0001-74
OBJETO: Prestação de serviço de recapagens de pneus
VALOR R$: 40.420,00
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

A partir de agora, as máquinas 
Vero aceitam o seu CresolCard: 
é muito mais praticidade e 
agilidade para você!

CresolCard: é débito, é crédito, 
é para você! Solicite já o seu!

GERAL

Redentora firma convênio com o 
Hospital Santo Antônio

O prefeito Nilson Paulo 
Costa e a secretária municipal 
de Administração e Finanças, 
Eliane Amaral Costa, se reuni-
ram com Mirna Braucks, presi-
dente do Hospital Santo Antô-
nio (HSA), de Tenente Portela.

Na oportunidade, foi firma-
do o convênio entre município 
e instituição para a prestação de 
serviços médico-hospitalares 
de urgência e emergência com-
plementares ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

A partir da assinatura do 
convênio, que tem validade de 

um ano, o Executivo de Reden-
tora repassará um valor mensal, 
já retroativo a 1º de janeiro de 
2019. Além disso, o municí-
pio ainda se comprometeu em 
pagar os procedimentos que 
exigem materiais especiais não 
fornecidos gratuitamente pelo 
SUS.

O acordo é retroativo ao mês de janeiro de 2019 e foi assinado entre direção e prefeitura

Ascom/Redentora

D
ivulgação

Aprovado projeto onde 
agressor terá que 

ressarcir custos do SUS e 
de segurança

O Senado aprovou, nesta 
terça-feira, projeto que deter-
mina que o agressor nos casos 
de violência doméstica e fami-
liar terá de pagar todos os cus-
tos relacionados aos serviços 
de saúde prestados pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e 
aos dispositivos de segurança 
usados no monitoramento das 
vítimas. De iniciativa dos depu-
tados Rafael Motta (PSB-RN) e 
Mariana Carvalho (PSDB-RO), 
a proposta (PLC 131/2018) re-
torna para a Câmara dos Depu-
tados, por ter sido modificado 
na votação em plenário.

O texto promove alterações 
na Lei Maria da Penha (lei 
11.340/2006) para estabelecer 
a responsabilidade do agressor 
em ressarcir os custos do Poder 
Público. O ressarcimento será 

revertido ao ente público à qual 
pertence a unidade de saúde que 
prestar o serviço. Para proteção 
da mulher, o texto impede que o 
agressor utilize o patrimônio da 
vítima ou dos seus dependentes 
para efetuar o pagamento e ain-
da veda a possibilidade de ate-
nuante e substituição da pena 
aplicada.

Relator do projeto na Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), o senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA) 
disse considerar a proposta 
conveniente e oportuna. Para 
o senador, a violência contra a 
mulher exige integral atenção à 
saúde da vítima, apoio psicoló-
gico, além da adoção de medi-
das protetivas. Ele lembra que, 
muitas vezes, os serviços  são 
prestados pelo SUS.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

XVI Encontro da Mulher 
Redentorense será realizado no 

dia 30 deste mês
A Administração Municipal 

de Redentora promove o XVI 
Encontro da mulher Redento-
rense no próximo dia 30, sába-
do, a partir das 13h30min, no 
Salão Paroquial.

Com o tema “Mulher, pro-
tagonista de sua história”, o 
evento é coordenado pelo Ga-
binete da Primeira Dama, Se-
cretaria Municipal de Assis-
tência Social e Cras Sagrada 
Família, com apoio de todas as 
secretarias.

A programação contará com 
sorteio de prêmios e show de 
Ney Marques. O evento já é tradicional em Redentora e reúnde centenas de mulheres
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Oficina de Formação em 
Audiovisual Mãos à Obra será 
realizada no auditório da 21ª 
Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE / Três Pas-
sos) nas tardes de 25, 26 e 27 
de março. A capacitação que 
reunirá 20 professores da Rede 
Pública deste município a partir 
da metodologia - inventar com 
a diferença - será ministrada 
por Henrique Lahude (Porto 
Alegre) e Teresa Assis Brasil 
(Rio de Janeiro). Lahude é ci-
neasta e Tereza, entre outras 

atuações profissionais ministra 
oficinas e labora nas áreas de 
produção, assistência de dire-
ção, continuidade e alfabetiza-
ção audiovisual.

A oficina faz parte da tercei-
ra edição do Programa Cidade 
Cinematográfica. O programa 
é financiado pela Secretaria de 
Estado da Cultura do RS / Pró-
-cultura RS e se insere nos pro-
pósitos do Festival do Cinema 
de Três Passos (FCTP). O festi-
val é idealizado Pelo Movimen-
to Pró-arte.

As atividades desta edição 
do programa são realizadas 

Atividades ligadas ao Festival do 
Cinema de Três Passos iniciam 

em 25 de março
por Lahude, o Movimento Pró-
-arte e o Coletivo do FCTP. Os 
apoiadores são: o Cine Globo 
Cinemas, a Prefeitura de Três 
Passos por meio de sua Secre-
taria de Educação e a 21ª CRE. 
A assessora Sirlei Maria Voos 
(21ª CRE) acompanha as reuni-
ões e demais eventos realizados 
pelo Pró-arte, entre os quais, o 
Festival do Cinema, o Progra-
ma Cidade Cinematográfica e 
suas atividades: a Oficina e o 
Cineclube. Sirlei também orga-
niza a participação das Escolas 
Estaduais nos eventos desde a 
primeira edição.

Na próxima quarta-feira 
(27), às 20h, iniciam as sessões 
do Cineclube com o filme Ras-
ga Coração, de Jorge Furtado. O 
acesso é livre. As sessões ocor-
rem no Cine Globo, de acordo 
com programação. Em todas as 
quartas-feiras de abril haverá 
sessões às 20h. As sessões es-
cola serão realizadas nos dias 3 
e 24, a partir das 8h30min.

21 CRE

A dança do Caranguejo é uma dança folclórica brasileira de 
origem açoriana, muito parecida com o minueto. Já foi muito po-
pular em todo o Brasil, e existem referências a ela desde o século 
XIX. Dança-se aos pares, coreografando-se dois círculos concên-
tricos, um só performado por homens e outro por mulheres. Os 
círculos vão movendo-se em direções opostas, oportunizando-se a 
alteração dos pares iniciais. É uma dança cantada, com letras que 
variam conforme a tradição popular de cada região.

     A melodia do Pezinho, muito popular em Portugal e nos 
Açores, veio a gozar de intensa popularidade no litoral dos es-
tados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre 
os gaúchos, a música do Pezinho amoldou-se à instrumentação 
típica e adquiriu, graças a acordeona mais vivacidade e alegria ao 
mesmo tempo em que a coreografia se moldou ao espírito da gente 
do litoral rio-grandense. O Pezinho é a única dança popular rio-
-grandense em que todos os dançarinos cantam, não se limitando 
portanto, a simples execução da coreografia.

     Pertencente a uma geração coreográfica especial, que se 
apresenta duas figuras características: na primeira há uma marca-
ção de pés e na segunda, os pares giram em redor de só próprios, 
tomados pelo braço. Desta forma o Pezinho rio-grandense é irmão 
da Raspa mexicana, do Chilbelri Francês, do Herr-Schimidt ale-
mão. Em relação à sua estouvada irmã mexicana e a seus robustos 
e desatinados irmãos europeus, o Pezinho sobressai pela ingenui-
dade com que fala e com que age. Sua ingenuidade e sua ternura é 
que fizeram a dança predileta dos tradicionalistas rio-grandenses.

     Tirana do Lenço denota sua integração na região coreográ-
fica das danças sapateadas, de par solto, não só pelos passos sapa-
teados, como principalmente pela mimica amorosa que caracteri-
zou tal geração e que se resume num movimento de aproximação, 
fuga e reencontro final dos dois dançarinos. Um dos elementos 
marcantes desta dança é o lenço, usado tanto pelos homens como 
pelas prendas.

     Chote Carreirinha, coreograficamente guardou de modo ge-
ral os passos da dança de origem Francesa e trazido pelos alemães, 
se enriqueceu de uma série de variantes peculiares a determinados 
municípios rio grandenses onde todos executam os mesmos mo-
vimentos ao mesmo tempo.

     Sarrabalho, de origem da Ibéria, trata-se de um sapateado 
em que os dançarinos vão castanholando com os dedos, em pares 
soltos, com o homem parecendo perseguir a mulher. Certos bailes 
em Portugal na fala do povo, são chamados de balho. Daí a de-
turpação de Cerra baile para Sarrabalho. É apenas uma parte do 
Sarrabalho antigo, que teria sido recolhido incompleto.

     Tatu de Castanholas dança rio-grandense, criada em 1954, 
para homenagear a Sociedad Criolla, que visitava Porto Alegre. É 
um sapateado com a formação de círculos. Diferencia-se do outro 
tatu por ser uma\ dança de pares soltos e independentes. Originou-
-se no 35 CTG, sua principal característica é o sapateio executado 
pelos peões, um sapateio fixo e dinâmico.

    O compasso ternário como dança é muito antigo. Originária 
das danças tirolesas austríacas, somente no século XVII apareceu 
com o título de Valsa, que se realizava nos bailados de óperas 
no século XVIII. Chegou no seu apogeu no século XIX com as 
“Valsas Vienenses” estilizadas pelos músicos e compositores das 
famílias Strauss. Veio para o Brasil nos fins do século XVIII e era 
conhecida como “valsa figurada”, trazida pelos portugueses. No 
século XIX foi difundida e dançada a valsa de par com todas as 
pompas do reino e do Império. Hoje no Sul do país a valsa ganhou 
seu estilo próprio, ritmo e dança. Adaptou-se aos costumes e ma-
neiras do peão gaúcho.

     “BUGIU” de Bugio, ritmo gaúcho de origem muito remota, 
fins do século XIX. Dança de peões com chinas indígenas, sob 
qualquer som musical da época. No início do século XX já era 
dançado ao som de gaitas de botão, mas ainda como dança não 
social. Na década de 50, o bugiu foi requintado com arranjos de 
gaitas apianadas e na década de 60 passou a ter letra própria, en-
focando a presença do macaco bugio no contexto da letra. Hoje 
o Bugiu é dança de salão e deu origem a grandes festivais como 
“Ronco do Bugiu” em São Francisco de Paula e “Querência do 
Bugiu” em São Francisco de Assis.

  Seguimos...
                        Até a próxima.

O Início das Danças 
Tradicionais
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Projeto visa a revitalização da 
Praça João Goulart 
em Coronel Bicaco

Na última segunda-feira 
(18), o prefeito Jurandir da Sil-
va e o secretário municipal de 
Planejamento, José Milczarek, 
se reuniram com os vereadores 
para a apresentação do projeto 
de revitalização da Praça João 
Goulart, no centro da cidade de 
Coronel Bicaco.

O objetivo é modernizar, 
embelezar e permitir maior fun-
cionalidade ao espaço público. 
Neste sentido, a proposta foi 
elaborada sem descaracterizar 
as estruturas em condições de 
serem preservadas.

O projeto visa a criação de 
três setores dentro da Praça 
Municipal, com fluxo prático e 
eficiente, além de obedecer as 
normas de acessibilidade.

- Setor Cívico: Em frente 
à Avenida Presidente Vargas, o 
palanque oficial será moderni-
zado e ampliado. Também será 

construída uma explanada livre 
para multiuso e arquibancadas 
com capacidade para 520 luga-
res sentados.

- Setor Cultural: O proje-
to prevê dois espaços, ao leste, 
para o Memorial da Erva Mate, 
e ao oeste, para o Memorial 
de Coronel Bicaco. Protegidos 
por pergolados cobertos, os 
ambientes irão resguardar re-
gistros históricos da cultura da 
erva mate e do município

- Setor de Lazer: Loca-
lizado na parte sul da Praça, 
terá dois pergolados cobertos e 
dará funcionalidade ao prédio 
existente com a instalação do 
Centro Municipal de Despor-
to e Recreação. A atual quadra 
de esportes será ampliada, in-
clusive a cobertura, e receberá 
um multipalco. O parque de 
brinquedos ganhará cobertura 
e a academia de saúde vai ser 

deslocada para o lado da feira 
do produtor.

Origem dos 
recursos:

Para a construção do Setor 
Cívico, serão utilizados os R$ 
257 mil destinados por meio de 
emenda parlamentar do deputa-
do federal Darcísio Perondi. O 
projeto está sendo encaminha-
do à Caixa Econômica Federal 
(CEF) para aprovação e poste-
rior licitação.

Para os outros dois setores, 
a administração municipal pre-
tende buscar fontes de recursos, 
entre elas, o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE).

O projeto foi apresentado pelo prefeito para os veradores do municípío

D
iculgação

A cultura da soja no Rio Grande do Sul está com 18% da área 
colhida e 41% madura e por colher, estando ainda com 38% da área 
no Estado em enchimento de grãos e 3% em floração. De acordo 
com o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater/RS-Ascar 
nesta quinta-feira (21/03), avançou muito a maturação das lavouras 
na última semana, apesar da umidade no solo, que prejudicou a 
colheita, principalmente na metade Norte do Estado. As produti-
vidades alcançadas até o momento estão um pouco acima (3.900 
kg/ha) da estimativa inicial (3.132 kg/ha). No geral é muito bom 
o desenvolvimento das plantas em formação e em enchimento de 
vagens, gerando uma boa expectativa de produtividade para a soja 
nesta safra.

A colheita do milho no RS avançou de forma lenta devido ao 
clima chuvoso na última semana, e alcança 59% da área cultivada 
nesta safra, estando ainda 19% do milho maduro, 18% em enchi-
mento de grãos e 4% em floração. As lavouras em fase vegetativa 
apresentam bom potencial produtivo, sendo utilizadas principal-
mente para a produção de silagem. Na região Centro-Serra, essas 
lavouras são plantadas pós-feijão, fumo e milho, com acompanha-
mento de Manejo Integrado de Pragas (MIP), através da utilização 
do Trichogramma spp, visando ao manejo da lagarta-do-cartucho. 

Colheita da soja 
avança no RS
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Colheita da soja já começou em alguns locais do estado

A água é um recurso natural necessário para a sobrevivência de 
todos os ecossistemas. Indispensável para os seres vivos, sinônimo 
de vida, enfim, existem várias formas de se definir a importância 
deste líquido, até pouco tempo visto como abundante. Essa ideia 
já está mudando. Mudando porque, infelizmente, desperdiçamos 
e poluímos a água. Já pensou como seria se não tivéssemos água 
para beber, cozinhar ou tomar banho?

É em homenagem a este bem de toda a humanidade que em 22 
de março é celebrado o Dia Mundial da Água. A data foi instituí-
da pela Organização das Nações Unidas (ONU) há pouco tempo, 
apenas em 1993. Mais do que festejar, a finalidade é alertar sobre a 
importância da preservação desse recurso natural.

As escolas estaduais aproveitam muito bem toda a semana, não 
apenas o dia, lembrado na sexta-feira (22), para fazer com que as 
crianças já saibam tratar a água com respeito. Saneamento básico, 
recursos hídricos disponíveis, ciclos da água entre outros assuntos 
foram abordados nas instituições da rede pública.

Dia Mundial da Água nesta 
sexta-feira alerta para a 

importância da preservação
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Por  Mari Carla Brunet
- Vim despedir-me e buscar minhas coisas – diz o carpin-

teiro João Pedro assim que entra na sala do gerente.
 É seu primeiro dia de aposentado depois de trinta 

anos de trabalho na empresa de construção de casas.
 Depois de um rápido telefonema, o ex-chefe pede 

que o homem aguarde um pouco, informando que o dono 
da empresa deseja conversar pessoalmente com ele.

 Não demora muito e surge o empresário, que não 
esconde uma certa tristeza por ver indo para casa seu me-
lhor empregado.

 - Seu trabalho foi decisivo para o sucesso da empre-
sa – diz o dono. – Sua habilidade de exímio carpinteiro aju-
dou a construir algo mais importante do que casas bonitas: 
a imagem positiva da empresa. Devo muito a você.

 João Pedro agradece emocionado.
 Mas antes do abraço de despedida, o ex-patrão lhe 

faz um pedido:
 - Quero que você construa só mais uma casa.
 Antes que o carpinteiro esboce qualquer reação, 

passa-lhe às mãos um papel, emendando:
 - Aqui está a autorização para compra do material 

necessário, na conta da empresa, inclusive para aquisição 
de um terreno na região de sua preferência. Não importa 
quanto irá gastar, não importa o modelo da casa, o tama-
nho, nem quanto tempo levará para ficar pronta.

 O construtor aceita a incumbência. Aliás, sequer co-
gita contrariar o ex-patrão. Está tão acostumado a cumprir 
ordens na empresa, que não consegue ver aquele pedido 
senão como mais uma delas, mesmo agora na condição de 
aposentado.

 Depois de uns dias de folga, começa a colocar em 
prática o projeto. Escolhe um terreninho barato, pequeno e 
mal colocado, por ser mais próximo da casa em que mora 
de aluguel. Tem “carta branca” para adquirir um terreno em 
área nobre da cidade, mas prefere assim por ser mais cô-
modo, e mesmo porque suas obrigações com a empresa 
cessaram no momento da aposentadoria. E o empresário 
deixara bem claro: aquilo não era uma ordem, mas um pe-
dido. E a casa deveria ser inteiramente do gosto de João 
Pedro, inclusive quanto à localização.

 Não demora muito, toda a parentela e vizinhança de 
João Pedro fica sabendo da história, alguns oferecendo-se 
para ajudá-lo na obra e assim receber alguns trocados “nas 
costas do empresário”, que, como dizem, “é muito rico e 
tem dinheiro para botar fora”.

 A ideia de um mutirão é bem aceita pelo aposenta-
do, que pensa: “assim ajudo meus parentes e vizinhos, não 
vai um mês e estou livre do compromisso”.

 Melhor ainda é a ideia de comprar de um parente 
toda a madeira retirada de um casarão que fazia tempo fora 
desmanchado. O material não é bom, mas o vendedor en-
trega na obra. Claro que o preço pago ao parente é de ma-
deira nova de lei, mas a oportunidade de ajudá-lo às custas 
do empresário rico não pode ser desperdiçada.

 Poderia construir uma mansão em área nobre da ci-
dade. Mas, como tem plena liberdade para decidir, opta por 
uma casinha simples, feita com material quase inservível, 
espremida num pequeno terreno de difícil acesso.

 Chega o dia da entrega das chaves ao dono da 
obra, o empresário rico. A vila toda parada. Centenas de 
curiosos reunidos em torno da casinha não veem a hora de 
descobrir o que pretendia o ex-patrão do carpinteiro com a 
história da última casa.

 A decepção toma conta dos dois. Do empresário, 
porque esperava encontrar uma mansão, e agora se de-
para com aquele arremedo de casa. Do carpinteiro, porque 
ouve da boca do ex-patrão:

 - Essa casa é sua. Foi a maneira que encontrei para 
retribuir um pouco de tudo o que você fez pela minha em-
presa.

A última casa
Quem tá que tá, são as irmãs 

Solange e Iara Capellari, que 
estão curtindo férias  em Buzios 
no Rio de Janeiro como seu sobrinho Igor.

Quem completou 15 aninhos no mês que 
passou foi a gatinha Bhianca que recebeu 
junto com com seus pais Gelson e Tatiana 
Donato, seus familiares e amigos  na sede 
da AABB, para comemorar.

Se formou em Engenharia Civil na URI 
em Frederico Westphalen no dia 16 de feve-
reiro Tamires Calgaro, para orgulho de seus 
pais Siderlei e Denilson Calgaro.

Completou 92 anos no dia 27 de fevereiro, Fló-
rio do Amaral, que comemorou o dia juntamente 
com seus filhos e netos.

Um grupo de mulheres portelenses fizeram um 
Cruzeiro saindo de Santos e fazendo um tour pelo 
Rio da Prata, fazendo visita a Punta del Este e Mon-
tevideo no Uruguay e Buenos Ayres na Argentina, 
em um luxuoso  navio com várias opções de lazer e 
diversão.
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21ª CRE segue com atividades do 
Novo Ensino Médio

Sicredi Celeiro finaliza períodos de 
assembleias

14 equipes vão disputar o Campeonato 
Municipal de Futebol em Portela

Alto risco de infestação de mosquito 
Dengue em Vista Gaúcha

Encontro da Mulher Redentorense 
ocorre no próximo dia 30

Coronel Bicaco vau revitalizar Praça 
da cidade

E MUITO MAIS
NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Neto de portelenses se destaca 
no futebol de Portugal

O meia-atacante Lucas Rafael Armanje, 19 
anos, vem se destacando no futebol europeu 
desde a metade de 2018. Atualmente ele joga no 
Clube Figueirense, em Portugal, time que lidera 
a 1ª Divisão Distrital com 55 pontos, 13 a mais 
que o segundo colocado.

Lucas Rafael nasceu em Crissiumal no dia 24 
de dezembro de 1999. É filho da jornalista Mi-
cheli Armanje e do empresário Leandro Arman-
je, neto dos Portelenses Darci e Elaine Armanje. 
O jovem  começou a carreira aos 5 anos, quando 
já ganhou seus primeiros troféus de campeão.

Aos 10, foi morar em Porto Alegre, aonde 
teve passagem pelo Internacional de Porto Ale-
gre e logo após, nas categorias de Base do São 
José.  Em 2017, atuou em equipes do Rio Grande 
do Norte e de lá, alçou voo mais longe para o ou-
tro lado do mundo. Atualmente defende o time 
português de Figueira de Castelo Rodrigo, na 
região da Guarda, quase divisa com a Espanha.

“No momento estou focado 100% no Clube 
Figueirense para sermos campeões, mas estão 
aparecendo propostas  interessantes que vamos 
analisar com calma”, afirma o jogador ao ser 
questionado sobre os planos futuros.

Neste domingo, o Clube que Lucas atua po-
derá ser campeão antecipado. A equipe conquis-
tou o feito de ser o time com o maior número 
de vitórias consecutivas no país, 14 ao todo, 
quebrando inclusive, recordes de equipes como 
Porto e Sporting.

Aos 19 anos Lucas é um dos principais destaques do 
futebol português


