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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

O Brasil precisa crescer, de forma sustentada, a taxas superiores à média do crescimento mundial para garantir 
a melhoria contínua da qualidade de vida de seus cidadãos e para reduzir a distância que nos separa dos países 
desenvolvidos.

Para tanto, além de equacionar o equilíbrio das contas públicas, é absolutamente indispensável ampliar signifi-
cativamente os investimentos públicos e privados tanto em infraestrutura quanto na modernização e ampliação da 
produção de bens e serviços sofisticados.

É um esforço considerável pois se trata de aumentar a formação bruta de capital fixo, FBKF, dos magros 16% 
atuais para um piso superior a 23% do PIB o que significa aumentar os investimentos em sete pontos percentuais 
do PIB,num pais com elevado déficit público e sem capacidade de investimento.

O restabelecimento da confiança, num cenário de contas públicas ajustadas e de crescimento, a melhoria do 
ambiente de negócios através da redução da insegurança jurídica, desburocratização, reforma tributária e de um 
câmbio competitivo são todas condições essenciais para estimular os investimentos.

Neste ambiente, propício aos investimentos produtivos, é prioritário e indispensável dispor de um modelo de 
financiamento da infraestrutura e das empresas privadas que possa fornecer crédito em volumes adequados e a 
custos compatíveis com o retorno médio das empresas.

Na grande maioria dos países, o sistema financeiro e o mercado de capitais cumprem a função a contento 
tornando supérflua, na prática, a necessidade de contar com bancos de desenvolvimento. Estes, quando existem 
nestes países, cumprem funções muito específicas e bem definidas.

Não é o caso do Brasil. Seu sistema financeiro, limitado a um oligopólio bancário, tem deformações que vem 
de décadas de inflação elevada e de um ambiente jurídico que dificulta a recuperação de créditos.

Os bancos não tem funding de longo prazo, são excessivamente conservadores, ineficientes e caros. O mer-
cado de capitais, por outro lado, é pequeno, entre outros motivos porquê a concorrência dos juros historicamente 
elevados dos títulos públicos cria, na

prática, um piso para os juros deste mercado o que reduz fortemente o acesso a este segmente já restrito, por 
sua natureza, às médias e grandes empresas.

Os economistas liberais nos dizem que, desde que juros baixos se mantenham, o mercado de capitais pode 
cumprir o papel de financiador de longo prazo no Brasil. O problema é que esta premissa está longe de ser factível 
no curto e médio prazo e, no longo prazo, como alguém já disse estaremos todos mortos.

Ou seja, temos no Brasil, atualmente, o que costuma se chamar falha de mercado o que exige a intervenção do 
Estado para saná-la.

O instrumento já existe, é o BNDES que provou ao longo de mais de meio século sua importância no finan-
ciamento da infraestrutura e da industrialização do Brasil. Críticas recentes a eventuais favorecimentos e a finan-
ciamentos feitos por injunções políticas podem e devem ser respondidas por medidas de reforço na governança 
e controles externos, e não via redução de seu funding e do aumento das taxas de juros praticadas como foi feito.

Se há, como está claro, falhas de mercado a serem corrigidas o BNDES tem um papel insubstituível a cumprir 
em função de sua experiência e da qualidade técnica de seus quadros.

Ele deve voltar a ser fortalecido em seu papel de financiador da infraestrutura juntamente com o mercado 
de capitais.Por outro lado considerando que, na prática, o BNDES é o único financiador de longo prazo para as 
pequenas e médias empresas, seja para exportação, para inovação e para aquisição de máquinas e equipamentos, 
a taxa de juros cobrada, nestes casos, deveria ser fixa e ter um redutor pelo menos enquanto a TLP ficar acima do 
retorno médio das empresas.

O financiamento dos investimentos e o BNDES
João Marchesan

*João Marchesan é empresário e presidente do Conselho de Administração da 
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas

O uso indevido da fé
Os supostos casos de abusos sexuais e assédios registrados contra o 

médium João de Deus foi um dos assuntos mais comentados do Brasil 
nos últimos dias. Enquanto era confeccionado este artigo, mais de 200 
mulheres já haviam procurado a Polícia Civil para registrar casos contra 
um dos homens espirituais mais famosos do Brasil.

A fama de João de Deus, no meio, é tão grande que alguns periódicos noticiosos chegaram a fazer ma-
térias onde faziam um paralelo sobre a economia da cidade de Abadiânia-GO, com o templo comandado 
pelo líder espiritual. A situação é tão impositiva que o prefeito da cidade chegou a dizer em uma entrevista 
que teme uma onda de desemprego caso aconteça alguma coisa com João de Deus.

Uma força tarefa da Polícia Civil e do Ministério Público de Goias seguirão investigando se as denún-
cias têm fundamento ou não. O caso é que elas são graves em menos de 24 horas mais de 200 mulheres 
procuraram as autoridades.

Se confirmado, essa não será a primeira vez que um homem se aproveita da fé das pessoas para adqui-
rirem poder e muitas vezes para cometer atos inconcebíveis na vida civilizada, simples e puramente por se 
julgarem acima do bem e do mal.

A fé é o maior dos entorpecentes. Quando ela se instala nas entranhas do ser humano é algo muito difícil 
de ser removida ou remondada, e às vezes, por quem está do outro lado, quem se torna o objeto desta fé, 
acaba se aproveitando do poder que ela lhe dá e a usa da maneira mais tacana possível.

As denúncias contra o líder espiritual são graves e a polícia com o olhar da imprensa de todo o país 
sobre ela deverá trabalhar rápido, pois, se confirmadas, poderemos estar diante do maior predador sexual 
da história do país.

NA ESCOLINHA DO 
PROFESSOR RENAN 
CALHEIROS

Profissionais da mente humana – psicólogos, psiquiatras, psi-
canalistas, neurologistas – deveriam dedicar maior atenção a um 
fenômeno recorrente, que afeta as atividades cerebrais de milha-
res de pessoas, periodicamente, em todo país. Tais especialistas 
sabem que para obter mudanças de conduta e orientação são ne-
cessários anos de terapia, muito aconselhamento e acompanha-
mento, quando não caixas de remédio tarja preta. Não raro para 
obter resultados incertos.

 Pois mesmo assim, feitas as imprescindíveis exceções das 
quais falaremos adiante, basta uma vitória eleitoral para que can-
didatos idealistas se transformem em pragmáticos e frios contabi-
listas de votos. Estadistas de campanha se convertem em políticos 
cujo único critério de decisão se extrai de uma planilha de perdas 
e ganhos eleitorais em cujas duas colunas o efetivo interesse pú-
blico magicamente desaparece. Afinal, há uma nova eleição logo 
ali adiante, sabe como é.

 Segundo  Ayn Rand, o altruísmo é uma perversão e o egoísmo 
uma virtude que faz o mundo girar positivamente. Ora, não deixa 
de ser paradoxal, perante essa exótica crença, esperar que políti-
cos renunciem ao instinto de preservação de seus mandatos para 
aprovar projetos tão necessários quanto impopulares.

Por isso, nos parlamentos, em nome desse flagelo representa-
do pela contabilidade eleitoral tomada como critério supremo das 
decisões políticas, necessárias reformas são rejeitadas enquanto 
absurdos patrimonialistas, pautas-bombas e insustentáveis de-
mandas corporativas são aprovadas. É com essa política que esta-
mos habituados. Em ampla maioria, os que se dedicam à disputa 
eleitoral têm seus mandatos gabaritados pelo egoísmo.

Eleitores tendem a rejeitar qualquer sacrifício, aparente ou 
real, que lhes seja imposto por uma reforma trabalhista, por uma 
reforma previdenciária, por uma privatização ou corte no tama-
nho do Estado, principalmente enquanto subsistem gritantes assi-
metrias de tratamento. Como imaginar, então, que parlamentares 
atentos apenas ao próprio interesse eleitoral, aprovem tais medi-
das? A soma algébrica de votos ganhos e perdidos é altamente 
desfavorável ao bem nacional.

Eis aí o problema do Brasil, nesta hora de mudança. A conduta 
do Congresso Nacional cujo mandato se extingue em poucos dias 
levou tudo isso ao clímax. E note-se: a maioria dos que assumiram 
mandatos em 2015, ali entraram com discurso de estadista. Em 
grande maioria, porém, passaram pela automática, quase instantâ-
nea, transformação de mentalidade a que me referi no início deste 
texto. Aderiram à escolinha do professor Renan Calheiros.

Nossa esperança recairá, então, sobre a qualidade moral de uns 
poucos. Quais? Alguns leitores destas linhas haverão de estranhar, 
mas dias melhores para o Brasil, se vierem, virão dos que gene-
rosamente forem capazes de renunciar ao interesse próprio; pôr 
em jogo seus mandatos; aprovar sacrifícios, extinguir privilégios, 
promover cortes de ganhos para si e para os outros com vistas ao 
bem de todos; atuar com sentimento de solidariedade em relação 
às urgências reais da população. E desagradar os poderosos. Nos-
sa esperança recai, enfim, no bom exemplo e no trabalho de con-
vencimento exercido por aqueles que, eleitos, preservam o misto 
de indignação e esperança que os levou à política.
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Um fazendeiro lá de Beozonte, 
conhecido por Cumpadi, tinha uma enorme 
fazenda há anos. Na fazenda tinha nos fun-
dos um bonito lago, todo bem arrumado, 
com um caramanchão à sua margem… 
Nele havia uma bela churrasqueira, mesas 
e cadeiras. O lago foi preparado para que 
todos pudessem tomar aquele banho gosto-
so ou até praticar campeonatos de natação.
Depois de muito tempo sem ir ao lago o 
fazendeiro decidiu dar uma olhada geral 
para ver se ainda estava tudo em ordem. Pe-
gou um grande balde para aproveitar trazer 
umas frutas das árvores existentes pelo ca-
minho, e ao se aproximar do lago escutou 
vozes femininas animadas, se divertindo…
Ao chegar mais perto avistou um bando 
de jovens mulheres se banhando comple-
tamente peladas. Ele se fez presente e com 
isso todas fugiram para longe do fazendei-
ro, para a parte mais funda do lago…
Uma das mulheres gritou:
— Não sairemos enquanto o senhor não for 
embora!
Tranquilo, o Cumpadi respondeu:
— Eu não vim até aqui para ver vocês na-
dando! — e, levantando o balde, completou 
— Eu só vim dar comida pros jacarés…

******
A moça levantou-se do sofá, 
atendeu o telefone e, quando 
voltou, o rapaz perguntou:
– Quem era?
– Meu marido – respondeu 

ela.
– É melhor eu ir embora – disse ele.
– De onde é que ele ligou?
– Do clube.
Ele está jogando pôquer com você.

******
Um homem sentado, com a 
mulher, na varanda de casa, 
diz:
Eu amo-te…
Este és tu a falar ou já é a cer-

veja? – responde prontamente a mulher.
E diz o homem:
Sou eu… a falar com a cerveja!

Continua tumultuada a configuração de po-
der na Terra Indígena do Guarita. Durante 
a semana uma espécie de golpe de Estado 

movimentou a população do local. Com 
base em um documento assinado durante 

a campanha sucessória, o Cacique Alfaiate 
foi declarado afastado das funções e em 
seu lugar assumiu o candidato derrotado 

no último pleito. A situação, confusa aca-
bou criando dois visíveis centros de poder 
na região conflitada. Veja os detalhes e as 
manifestações dos envolvidos na matéria 

desta edição.

Melhore
o humor

***Uma coleção de fotos devem entrar 
para o arquivo histórico da cidade. Tipo, 6 
pessoas para instalar uma estrela de natal (1 
instalando e 5 assistindo) e carros oficiais a 
serviço de particulares... Brasiiilll
*** Dizem por aí que se espera que surja 
uma nova política na próxima eleição que 
trate a cidade como uma administração vol-

tada ao bem-estar coletivo e não 
de apenas um feudo.
***A política do toma lá dá cá 
se espera que tenha sido derro-
tada na eleição nacional...

***Falando em é dando que se recebe, tem 
gente gulosa que dá prá geral...kkk
***Dizem por aí que as imagens de um fla-
gra esta sendo guardado para um momento 
específico.. daí é sacanagem.... maior!
***Tem assessoria do dando que se recebe.

Que falta faz
Há vários anos um pedido 
recorrente da comunida-
de, às vezes expresso por 
vereadores, é a construção 

de um mictório público 
no centro da cidade, 

se não, no Centro de Eventos na praça 
Brasília, pelo menos na praça do Chalé. O 
velho banheiro da Tenente Paíva, com o 
passar dos anos evolui, foi transformado 
em chafariz, depois em floreira e agora 

em palco. Na noite da última quarta-feira 
um evento no local reuniu perto de mil 
pessoas. Belo evento, mas segundo os 

moradores das proximidades o cheiro de 
urina, alguns cocos esporádicos, em espe-
cial nas proximidades da Emater e da D.P. 

, não deixarão saudades do Papai Noel. 
Temendo represálias os moradores enviam 

mensagens e imploram o anonimato. Se 
houver dúvida sobre “as sobras da noite” 

basta ir ao local conferir.

Àgua...àgua...àgua...
Um dos mais graves problemas do interior 
do município, na região da Linha da Paz, 
se houver boa vontade, poderá ser resolvi-
do pelo poder público. Na noite da última 
segunda-feira a futura presidenta do legis-
lativo Portelense recebeu uma ligação do 
deputado Perondi informando a liberação 
de meio milhão para a utilização na solu-
ção do problema de água no Capitel e La-
goa Bonita e Alto Gress. Linha da paz vai 
ficar de fora e deverá ser enquadrado em 

uma segunda fase. Como o 
dinheiro é específico para a 
área, esperamos que ele seja 
bem aplicado.

Novo Presidente
O legislativo terá mais uma vez uma mu-
lher como presidente da mesa administra-
dora. A vereadora Rosângela Ferrari Forna-
ri foi eleita nesta semana presidente da casa 
para o ano de 2019.

Sobras
O Sistema Província irá transferir para o 
HSA todas as sobras da campanha de Natal.

***Aí complica, sem um banheiro publico 
depois das necessidades as bactérias fazem 
festa de mão em mão...kkk
*** Bem certinho, a ornamentação de natal 
neste ano deixou a Santa Rosa na páscoa...
kk
***As placas duplas da Irapuã cumpriram 

o estágio. Agora descansam 
em algum depósito da vida. Só 
esqueceram de tapar os bura-
cos na calçada...

***Até parece que dirigir com o celular na 
mão não é infração por aqui..
***É frequente se ver aqui “os motora” 
com o celular tapando meio o rosto e en-
viando mensagem pelo whatts..
*** A atitude é considerada infração gravís-
sima: a multa é de R$ 300 e sete pontos na 
carteira,

Golpe de estado o Guarita

O Salto do Yucumã
O Salto do Yucumã volta a ser tema de reportagem no Jornal Província, dessa 

vez focado na expectativa de as mudanças que poderão ser implantadas a partir do 
convênio recém assinado entre o município de Derrubadas e o Governo do Estado. 
A reportagem feita pelo repórter Jonas Martins, mostra o Parque sobre a visão de 
quem esteve visitando o local pela primeira vez. Essa é mais uma parte de uma série 
iniciada pelo Jornal Província que apresenta as opções regionais para o verão.

A série continua nas próximas edições e vai visitar balneários e pontos turísticos 
que são opção para turistas e nativos neste pedaço de mundo.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
10/12/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realiza-
da no dia 10 de Dezembro de 2018, com as seguintes presenças: Ve-
reador Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: 
RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, CRIS-
TIANE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/
PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO 
ANTÔNIO GHELLER/MDB, ROSÂNGELA FORNARI/MDB e 
DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em 
Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou 
os Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura 
das correspondências recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposições 
dos senhores Vereadores:

Do Ver. Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor 

competente a realização de reparos na estrada da localidade de São 
Luis, uma vez que a mesma está em péssimas condições, com vegeta-
ção invadindo a via e as águas da chuva acumulando com cerca de 1 
metro de profundidade no meio da estrada, quase impossibilitando o 
trânsito de veículos.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as Comissões:
- Projeto de Lei do Poder Executivo n° 71/2018: Autoriza o Poder 

Executivo a instituir turno único de 06 (seis) horas diárias no âmbi-
to da administração direta do Poder Executivo Municipal de Tenente 
Portela/RS e dá outras providências.

Projetos discutidos e votados:
- Veto total à emenda modificativa ao Projeto de Lei do Executivo 

Municipal nº 059/2018, de 24 de Outubro de 2018, que: Autoriza o 
Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Eco-
nômica Federal – CEF, com a garantia da união e dá outras provi-
dencias. O veto à emenda modificativa foi rejeitado, com cinco votos 
pela rejeição (dos Vereadores Odilo Gabriel, João Antonio Gheller, 
Rosângela Fornari, Itomar Ortolan e Elessandro Tiago Fuck) e qua-
tro votos pela manutenção (dos Vereadores Rubens Furini, Cristiane 
Feyth, Luis Claudir dos Santos e Derli da Silva). 

- Projeto de Lei do Poder Executivo n° 66/2018: Autoriza o Poder 
Executivo conceder desconto para o pagamento do IPTU no exercício 
de 2019 e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por una-
nimidade.

- Projeto de Lei do Poder Executivo n° 67/2018: Inclui dispositivo 
no PPA, LDO e LOA, autoriza abertura de crédito especial e autoriza 
o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição social para a 
Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela 
e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 

- Projeto de Lei do Poder Executivo n° 68/2018: Dispõe sobre a in-
clusão da disciplina da Língua Inglesa, na matriz curricular das turmas 
de ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, na rede pública de ensino do 
Município de Tenente Portela e dá outras providências. Este projeto 
foi aprovado por unanimidade. 

- Projeto de Lei do Poder Executivo n° 69/2018: Estima a receita 
e fixa a despesa do Município de Tenente Portela para o exercício de 
2019 e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unani-
midade. 

- Projeto de Lei do Poder Executivo n° 70/2018: Autoriza a abertu-
ra de crédito suplementar especial e Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a conceder contribuição social para a Associação Hospitalar 
Santo Antônio de Tenente Portela/RS e dá outras providências. Este 
projeto foi aprovado por unanimidade.

- Projeto de Decreto Legislativo n° 08/2018, que acata parecer do 
Tribunal de Contas do Estado aprovando as contas dos administrado-
res do governo municipal de Tenente Portela. Élido João Balestrim 
e Nelcindo Gali – Exercício de 2016. Este projeto foi aprovado por 
unanimidade de votos.

- Projeto de Resolução n° 07/2018: Estabelece adequações e atu-
alizações no Regimento Interno. Este projeto foi aprovado por unani-
midade de votos.

Foi então realizada eleição para composição da Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores para o Exercício de 2019, a qual ficou assim 
composta: Presidente: Ver. Rosângela Maria Ferrari Fornari (MDB); 
Vice Pesidente: Ver. Itomar Ortolan (MDB); Secretário: Ver. Elessan-
dro Tiago Fuck (PT).

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 11 de 
Dezembro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenente-
portela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Munici-
pal de Tenente Portela.   

O gabinete do Deputado 
Darcísio Perondi, MDB, con-
firmou nesta semana a libera-
ção da primeira parcela de uma 
emenda  de  R$ 1 milhão indi-
cada por si para a construção de 
redes de água no interior de Te-
nente Portela.

A emenda no valor de R$ 
496.974,66 já foi pago e está na 
conta do município de Tenente 
Portela que deve dar seguimen-
to nas obras.

Tentamos contato com o 
prefeito de Tenente Portela 
Clairton Carboni, mas o mesmo 
estava em viagem a Passo Fun-
do nesta quinta-feira e por isso 
não conseguimos uma declara-
ção do mandatário municipal, 
mas levantamos que o valor 
será utilizado para construção 
de rede de água em Alto Gress, 
Lagoa Bonita, Capital Santo 
Antônio e Lajeado Filisbino.

A promessa desse investi-
mentos para as redes de água 
foi feito durante a última cam-
panha pelo candidato derrota-
do, Jalmo Fornari, MDB, que 
tinha a garantia do deputado 
Perondi que liberaria o dinhei-

Liberada emenda para construção de
 redes de água em Tenente Portela

ro. Após a eleição, mesmo com 
a derrota nas urnas, o MDB de 
Tenente Portela decidiu articu-
lar junto com deputado a libera-
ção do recurso.

A vereadora Rosângela For-
nari, disse que o partido ficou 
muito feliz pelo parlamentar ter 
conseguido cumprir a promessa 
feita a comunidade e justificou 
que infelizmente a verba não 
será suficiente para cobrir todo 
o déficit de água que existe no 
interior do município, citando 
a Linha da Paz como exemplo, 
mas afirmou que o partido já 

está articulando junto aos depu-
tados novos recursos para com-
pletar a rede.

Quanto a verba por hora li-
berada ela disse que acredita 
que inicio do próximo ano a 
municipalidade já estará dando 
destino ao recurso com empre-
go das obras, sendo que após a 
inicialização das mesmas, são 
prestados contas para a FUNA-
SA que gerenciou a liberação 
do recurso para que seja libera-
da a segunda parcela do recurso 
que totalizará o R$ 1 milhão de 
reais prometido.

Água potável deverá chegar em comunidade ainda carecem de abastecimento

Foto: Ilustrativa

Redentora entra em turno único
A Administração Municipal 

de Redentora instituiu turno 
único de trabalho no serviço 
público municipal, que vale a 
partir de amanhã, dia 14 de de-
zembro. Assim, os servidores 
municipais vão ter jornada de 
trabalho reduzida e o serviço 
será comprido das 7h às 13h, 
de segunda a sexta-feira. A lei 
que institui o turno único pre-
vê que o mesmo vigorará até 15 
de janeiro de 2019, podendo ser 
prorrogado até 28 de fevereiro.

O turno único não se aplica 
aos serviços e atividades que 
demandam atendimento conti-

nuado. Permanecem com horá-
rio normal de atendimento a Se-
cretaria Municipal de Educação 
e Cultura e todos os setores per-
tencentes a ela, como as escolas 
municipais e a Emei Gente Mi-

úda, desde que em período le-
tivo; a Secretaria Municipal de 
Saúde; o Cras Sagrada Família; 
o Setor de Fiscalização; o Con-
selho Tutelar e os serviços de 
vigilância.

Prefeito Nilson Costa assinou instituição do turno único para a partir desta 
sexta-feira

Jonas M
artins
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Uma das lesões mais encontradas nos praticantes de es-
portes de contato é o entorse do joelho, uma articulação que 
suporta o peso do corpo e ao mesmo tempo serve de apoio 
para mudanças bruscas de direção no gesto esportivo (golpe, 
drible, ataque, taquear).

Em geral, o peso está apoiado sobre o joelho, com o pé 
preso ou aderido no piso, e o joelho é forçado para dentro, 
com lesão das estruturas internas (mediais), podendo haver 
um componente de rotação, o que agrava o quadro.

Dependendo da força e da continuidade do movimento, 
vários graus de lesão podem ser originados, desde apenas a 
lesão do ligamento colateral medial, uma estrutura periférica 
e que é a primeira a estabilizar este movimento, passando 
pelo menisco medial, uma estrutura já dentro da articulação 
até chegar no ligamento cruzado anterior, o eixo central da 
articulação e que, quando lesado, origina um inchaço impor-
tante do joelho que pode ser acompanhado de um estalo au-
dível.

Ligamento Colateral Medial: é uma estrutura fora da arti-
culação e portanto, quando lesado, pode se regenerar pela 
cicatrização espontânea e fisioterapia, retornando o atleta à 
atividade após um período de 3 a 6 semanas, dependendo do 
grau de lesão do ligamento.

Menisco Medial: já é uma lesão mais grave, que afeta uma 
estrutura dentro da articulação, levando a um derrame (in-
chaço da articulação), necessitando de uma avaliação mais 
criteriosa, muitas vezes complementada através de resso-
nância magnética do joelho, e que pode, dependendo da le-
são, necessitar de uma artroscopia (pequena cirurgia) para o 
seu tratamento, com um tempo de retorno variando de 2 a 3 
meses.

Ligamento Cruzado Anterior: é uma lesão grave, que 
gera uma instabilidade do joelho em movimentos de rotação 
e mudança de direção, o que, em muitas situações exige o 
tratamento cirúrgico para a sua correção, reconstruindo o li-
gamento lesado com o uso de um enxerto vizinho (tendão 
patelar, tendão do semitendíneo, etc), afastando o atleta por 
mais de 6 meses de suas atividades.

Uma boa maneira de prevenir os traumas na articulação 
é manter uma musculatura bem condicionada, forte e alon-
gada, exercícios de musculação para membros inferiores é 
uma boa dica, evitar também praticar esportes em excessiva 
fadiga e em pisos muito aderentes.

De qualquer modo, se houver alguma lesão, a mesma 
deve ser avaliada e tratada precocemente, para o reestabele-
cimento integral do atleta antes do retorno à atividade física, 
pois muitas vezes encontramos lesões que são agravadas ou 
que levam a lesões 

Lesões nos Esportes de 
Contato

Terra Indígena volta a viver
 tensão em relação ao cacicado

A semana voltou a acirrar 
os ânimos na Terra Indígena do 
Guarita em virtude do cacica-
do. Na terça-feira, Alexandre 
Ribeiro Mineiro, que presidiu a 
Comissão Eleitoral permanente 
durante as eleições ocorridas 
em fevereiro deste ano, divul-
gou uma nota na imprensa, 
onde destituiu 
do cargo o Ca-
cique Carlinho 
Alfaiate e en-
tregou o caci-
cado para Vil-
mar Sales, que 
encabeçou a 
chapa derrota-
da por Alfaiate 
no início deste 
ano.

Alexandre 
justifica que 
uma carta com-
promisso assi-
nada por todos 
os candidatos a 
cacique na épo-
ca das eleições, 
davam além de 
poderes para 
organizar o pleito naquela 
oportunidade, também função 
fiscalizatória e poderes inclu-
sive para a comissão retirar o 
mandato do cacique, caso fosse 
comprovado alguma irregulari-
dade no exercício do cargo.

Naquele mesmo dia, Ale-
xandre deu posse para Vilmar 
Sales, dando a esse o comando 
da Terra Indígena do Guarita.

Ambos (Alexandre e Vil-
mar) justificam que já ficou 
comprovada diversas irregula-
ridades cometidas por Alfaiate 
e que elas estão sendo investi-
gadas pela Polícia Federal e já 
estão de posse do Ministério 

Público.
No mesmo dia, Carlinho 

Alfaiate, em diversas entrevis-
tas em rádios e outros meios 
de comunicação da região, rei-
terou diversas vezes que Ale-
xandre Mineiro Ribeiro não 
tem autonrfidade para cassar o 
mandato de um cacique, já que 

a comissão eleitoral permanen-
te teria incumbência apenas de 
organizar as eleições enquanto 
a fiscalização e possível desti-
tuição de cargo de um cacique 
deveria seguir os mecanismos 
legais.

Carlinhos Alfaiate também 
acusa Alexandre Ribeiro Minei-
ro de estar criando essa situação 
porque fazia parte da liderança 
indígena e foi afastado após 
inúmeros desvios de conduta. 
Ele não reconhece a legitimida-
de de Alexandre para cassar o 
seu mandato e disse que o Mi-
nistério Público Federal está a 
par da situação.

Vilmar Sales, que foi em-
possado como Cacique em uma 
reunião no KM 10, disse ele é 
o cacique da Terra Indígena do 
Guarita e que Carlinhos, se qui-
ser, pode procurar seus direitos, 
pois, quando todos assinaram a 
carta de intenção e  todos fica-
ram cientes que se cometesse 

alguma irregularidade pode-
riam ter cassado o mandato pelo 
presidente da Comissão Eleito-
ral Permanente. Ele justificam 
que há provas irrevogáveis de 
irregularidades e crimes come-
tidos pelo Cacique Alfaiate.

Ele também disse que já in-
gressou com uma ação na jus-
tiça para resolver o imbróglio, 
mas que até que haja uma de-
cisão, por meio da lei, ele é o 
cacique da Terra Indígena do 
Guarita.

Ambos, Carlinhos Alfaiate 
e Vilmar Sales, estão, aparen-
temente despachando, como 
caciques. Carlinhos na sede do 

cacicado instituído por ele na 
Estiva, interior de Redentora e 
Vilmar no KM-10.

Dos órgãos externos que 
atuam junto aos povos indíge-
nas, a Fundação Nacional do 
Índio disse, extraoficialmente, 
que não vai se pronunciar, por-
que não está em suas funções 
intermediar questões políticas 
internas se não for solicitado 
pela comunidade.

Já o Ministério Público Fe-
deral que intermediou as elei-
ções no início desse ano, tam-
bém ainda não se pronunciando 
oficialmente. O procurador de 

Palmeira das Missões, Guilher-
me Van Hombeeck está de fé-
rias e deve voltar as atividades 
na próxima semana.

O Conselho Estadual dos 
Povos Indígenas do Rio Gran-
de do Sul, CEPI, divulgou uma 
nota apoiando Carlinhos Al-
faiate no cargo. Pelo documen-
to o líderes do conselho dizem 
não reconhecer a autoridade de 
Alexandre para tomar as atitu-
des que tomou.

Alexandre, em resposta dis-
se que a função do Conselho 
não é interferir nestas questões 
e que a nota não tem validade.

Carlinho Alfaiate, cacique eleito no inicío deste ano

Vilmar Sales e Alexandre Ribeiro Mineiro

Fotos: Jonas M
artins
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Era domingo, 9 de dezembro, quan-
do me direcionei para o município de 
Derrubadas para conhecer o Salto do 
Yucumã, imponente beleza natural que 
encravado em maio ao Parque Estadual 
do Turvo é o principal ponto turístico 
da Região Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul e uma das maiores bele-
zas naturais de nosso estado.

Neste ano a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente assinou um convênio 
com o município de Derrubadas, permi-
tindo a esse a administração de alguns 
serviços dentro da área turística do Par-
que Estadual do Turvo, o que gera uma 
grande expectativa na comunidade re-
gional e nos visitantes.

Acontece que com a administração 
estadual da área o município enfrentava 
dificuldades burocráticas para promover 
certos reparos necessários na local. A 

estrada, que corta o parque por 15 qui-
lômetros até o Salto, por exemplo, não 
podia passar por reparos da municipali-
dade e necessitava do DAER para reali-
zar os reparos. A mesma dificuldade era 
encontrada em melhorar questões estru-
turais mais especificas, como a reforma 
dos banheiros, melhoria dos quiosques e 
construção de churrasqueiras.

Tudo isso poderá agora ser realizado 
pela municipalidade que já se programa 
para ofertar mudanças significativas no 
local. Os mais otimistas já falam na ins-
talação de alguma unidade de comida e 
da disponibilidade de água potável aos 
visitantes e os extremamente otimistas 
comentam inclusive na possibilidade 
de construção de algum tipo de mirante 
para melhorar a visualização das quedas.

Tendo sido autor de inúmeras maté-
rias sobre o local, outras não sei quan-
tas entrevistas sobre o assunto e sendo 
nativo da região parece-me vergonhoso 
admitir que este repórter nunca tinha es-
tado no Salto do Yucumã. Fui algumas 
vezes até o Parque para participar de 
eventos ou em coberturas jornalísticas, 
mas nunca me direcionei até as quedas 
de água.

O primeiro fator e talvez um dos mais 
importantes para quem deseja visitar o 

Mudanças prometem melhorar turismo no 
Salto do Yucumã

local e que já sofreu mudanças com o 
convênio, está relacionado a comunica-
ção com os visitantes. Não raro verifica-
mos queixas de visitantes que chegavam 
no local e encontravam as quedas d’água 

sem visualização. Hoje além do Centro 
de Informações Turísticas localizada 
na cidade de Derrubadas, há pagina da 
prefeitura na internet e nas redes sociais 
também cumprem a função de informar 
sobre as condições das quedas.

Na recepção do Parque os visitantes 

pagam ingressos e se dirigem por uma 
estrada de chão, por 15 quilômetros. A 
estrada passou por reparos alguns dias 
atrás e se não está perfeita, o que dificil-
mente acontecerá, já que a mesma está 

em meio a selva e sujeita a muitos fato-
res, está viável para trafegabilidade sem 
maiores problemas.

Quando cheguei na área destinada 
a camping no Salto do Yucumã, já en-
contrei diversas famílias e vários locais 
do estado se preparando para fazer seus 
almoços ou apenas escolhendo as áreas 
onde concentraram-se durante o dia.

Ao me direcionar para local tão de-
sejado, pude testemunhar algumas re-
clamações, quase injustificáveis, do ca-
minho acidentado entre pedras, que as 
vezes torna a caminhada até as margens 
do rio, em algum tanto desafiador, no 
entanto, absolutamente compensador, 
quando se chega diante daquele impo-
nente gigante de águas.

Localizada em uma fenda que se 
abriu no Rio Uruguai milhares de anos 
atrás, tornando-se assim no maior salto 
longitudinal do mundo com 1800 me-
tros. A queda de água, que segundo re-
latos antigos, chegava a 20 metros de 
altura, agora somente chega aos 10 me-
tros em condições absolutamente favo-
ráveis, mas mesmo, com algo em torno 
de 6 metros naquele domingo a imagem 
ainda assim é impressionante.

Quis saber a profundidade do local. 
Um dos guardas me disse que ficam em 

torno de 85 metros, mas que há alguns 
pontos em que chega a 115 metros de 
profundidade.

A queda lateral à corrente nos faz 
pensar no quanto a natureza tem desíg-

nios de perfeição que são absolutamente 
inacreditáveis. As piscinas que se for-
mam em meio as lajes por onde corre o 
leito do rio no momento de cheia, abri-
gam pequenas espécies de peixes que 
parecem aguardar ansiosamente a subi-
da das águas para que possam seguir o 
leito do rio de maneira normal.

A estrutura já existente no parque, 
apesar de muito abaixo do que poderia 
ser, superou as expectativas negativas 
que relatos de outros me fizeram ter. As 
churrasqueiras, mesas e quiosques estão 
bem conservados. Os banheiros usáveis. 
O grande problema em meu ver foi a 
falta de água potável no local e nenhum 
ambiente de venda de lanches ou qual-
quer outro produto.

A verdade é que para quem visitou 
o Salto Yucumã pela primeira vez, sai 
extremamente contente com o que vi. 
Somente o privilégio de poder visualizar 
uma área que foi formada pela natureza 
a milhares de anos, já compensa qual-
quer dificuldade que a falta de estrutura 
pode apresentar.

Fica no ar a certeza de que com a ma-
nutenção do convênio município e esta-
do, a tendência é que problemas pontuais 
sejam solucionados e a estrutura de rece-
bimento de turistas e visitantes torne-se, 
em pouco tempo, a altura da beleza e da 
imponência do Salto do Yucumã.

No Parque Estadual do Turvo 
também há disposição para 
os visitantes trilhas junto a 
natureza, que permitem um 
contato mais próximo com a 
natureza.

No local há também um mu-
seu com diversas espécies de 
animais empalhados. O local 
é aberto a todos os visitantes, 
sendo que não raro são verifi-
cadas a presença de excursões 
escolares que tem a função de 
fazer visitas didáticas.

O Yucumã é o maior salto longitidunal do mundo com cerca de 1800 metros 

Jonas Martins
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CONTE COM O 
CRÉDITO 1 MINUTO BANRISUL.

VOCÊ TEM UM SONHO? 
A GENTE ACREDITA QUE ELE PODE VIRAR REALIDADE.

SAC: 0800.646.1515 
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907

Ouvidoria: 0800.644.2200 
Deficientes Auditivos e de Fala: 3215.1068

Saiba mais: www.banrisul.com.br/credito1minuto

O
s p

ro
du

to
s d

e 
cr

éd
ito

 e
st

ão
 su

je
ito

s à
 a

ná
lis

e 
e 

ap
ro

va
çã

o.
 C

on
tr

at
e 

o 
cr

éd
ito

 d
e 

fo
rm

a 
pl

an
ej

ad
a 

e 
co

ns
ci

en
te

.

      /banrisul        @banrisulwww.banrisul.com.br

• Crédito pré-aprovado e disponível a qualquer tempo pelos caixas eletrônicos,  
Home Banking e Banrisul Digital.
• Contratação na hora da compra direto nas máquinas da Vero.
• Solução para imprevistos com agilidade.
• Contratação rápida e sem burocracia.
•	À	medida	que	as	parcelas	são	pagas,	o	crédito	fica	disponível	novamente.

Júri dos réus no caso Bernardo ocorrerá em 
março de 2019 em Três Passos

Os quatro réus do processo que apura 
a morte de Bernardo Uglione Boldrini, 
ocorrida em abril de 2014, serão julga-
dos em 11 de março de 2019. A data foi 
definida nesta terça-feira (11) pela Juíza 
do caso, Sucilene Engler Werle, titular 
da 1ª Vara Judicial de Três Passos. O júri 
ocorrerá quase cinco anos depois do as-
sassinato da criança. 

A sessão que julgará Leandro Boldri-
ni, Graciele Ugulini, Evandro Wirgano-
vicz e Edelvânia Wirganovicz, começará 
às 09h30min e será realizada no Salão 
do Júri da Comarca de Três Passos.

Em junho, a Juíza Sucilene Engler 
Werle havia solicitado que o júri fosse 
transferido para Porto Alegre. Na época, 
a magistrada alegou que a mudança era 
necessária para garantir a ordem públi-
ca, a imparcialidade do julgamento e a 
segurança dos acusados. O pedido, no 
entanto, foi negado pelo Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que 
manteve o julgamento em Três Passos.

Serão ouvidas 28 testemunhas e in-
terrogados os quatro réus. A previsão é 
de que o julgamento dure até sete dias. 
Na decisão desta terça-feira, a magis-
trada manteve o acesso da imprensa ao 
julgamento. Sucilene Engler Werle tam-
bém atendeu ao pedido dos advogados 
de Leandro Boldrini e determinou que 

não haja comunicação entre as testemu-
nhas durante o julgamento.

Relembre o caso
- Bernardo Boldrini foi visto vivo 

pela última vez no dia 4 de abril de 2014 
por um policial rodoviário. No início da 
tarde, Graciele foi multada por excesso 
de velocidade. A infração foi registra-
da na ERS-472, em um trecho entre os 

municípios de Tenente Portela e Palmi-
tinho. A mulher trafegava a 117 km/h e 
seguia em direção a Frederico Westpha-
len. O Comando Rodoviário da Briga-
da Militar (CRBM) disse que ela estava 
acompanhada do menino.

- Um vídeo divulgado pela investiga-
ção mostra os últimos momentos de Ber-
nardo. Ele aparece deixando a caminho-
nete da madrasta, Graciele Ugulini, e 

saindo com ela e com a assistente social 
Edelvânia Wirganovicz. Horas depois, 
as duas retornam sem Bernardo para o 
mesmo local.

- O corpo de Bernardo foi encontra-
do no dia 14 de abril de 2014, enterrado 
em um matagal na área rural de Frede-
rico Westphalen.

- Segundo as investigações da Polí-
cia Civil, Bernardo foi morto com uma 
superdosagem do sedativo midazolan. 
Graciele e Edelvânia teriam dado o re-
médio que causou a morte do garoto e 
depois teriam recebido a ajuda de Evan-
dro para enterrar o corpo.  A denúncia 
do Ministério Público apontou que Le-
andro Boldrini atuou no crime de homi-
cídio e ocultação de cadáver como men-
tor, juntamente com Graciele. Conforme 
a polícia, ele também auxiliou na com-
pra do remédio em comprimidos, forne-
cendo a receita. A defesa do pai nega.

Na audieência de instrução, Graciele 
e Edelvânia optaram por permancer em 
silêncio, enquanto que Leandro e Evan-
dro respoderam as perguntas. Ambos 
negam qualquer participação no crime 
e culpam as duas mulheres.

Bernardo foi assassinado no ano de 2014 em Frederico Westphalen

A
rquivo Pessoal
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    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de  Derrubadas

No dia dez de dezembro de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão 
Ordinária, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO CAR-
VALHO. A sessão também contou com a presença dos Vereado-
res: LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, 
ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, MAGNUS AN-
TÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO 
MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vota-
ção a ATA Nº 041/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 26 
de novembro de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
042/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 03 de dezembro 
de 2018, às 19 horas. 

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

Do Vereador Magnus Antônio Geroldini: Requereu ao Pre-
sidente da Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas, Sr. 
Cristiano Carvalho, envio de ofício a todas as Secretarias Mu-
nicipais e Departamentos, extensivo a toda a equipe de trabalho, 
parabenizando-os e agradecendo pelo excelente ano de trabalho, 
na execução e implantação de projetos e ações voltados ao desen-
volvimento do Município de Derrubadas, no decorrer do exer-
cício financeiro de 2018. Requereu da mesma forma, desejos de 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos, e que cada um 
possa continuar desempenhando suas funções da melhor maneira 
possível, sempre se preocupando com a população derrubadense. 
Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscrito por 
ambas as Bancadas da Casa. 

Do Vereador Osmar Von Müller: Requereu ao Presidente da 
Câmara Municipal, Sr. Cristiano Carvalho, solicitando interces-
são junto ao próximo Presidente do Poder Legislativo, exercício 
financeiro de 2019, para que na solenidade de comemoração do 
Aniversário do Município de Derrubadas, em 20 de março de 
2019, sejam homenageadas as seguintes pessoas/entidades: Ci-
dadão Noedi Bajeja, pelo trabalho prestado à Comissão Eman-
cipacionista, quando do plebiscito para criação do Município de 
Derrubadas/RS; Primeiro Presidente do Grupo de Idosos Recanto 
da Amizade da cidade de Derrubadas/RS; Primeiro Presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Derrubadas/RS. Salientou 
o Vereador proponente, que se por ventura haver mais alguma 
entidade, criada após a criação do Município de Derrubadas, que 
se inclua nesta homenagem. Este Requerimento foi aprovado por 
unanimidade, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

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

PROJETO DE LEI Nº 046/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a realizar a venda ou dação em pagamento de bens 
móveis e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado 
por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 047/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo de Derrubadas a contratar operação de crédito com Institui-
ção Financeira de Fomento e dá outras providências. Este Projeto 
de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por unanimidade, e 
em seguida foi o mesmo baixado para as Comissões Permanentes.

Definida comissão para chama 
Crioula em Tenente Portela

Tenente Portela sediará a ge-
ração e acendimento da Chama 
Crioula da Semana Farroupilha 
do ano de 2019. O evento, um 
dos maiores do tradicionalismo 
do Rio Grande do Sul, ocorrerá 
nos dias 16 e 17 de agosto, com 
expectativa de reunir no muni-
cípio pelo menos mil cavalaria-
nos dos mais diversos municí-
pios do estado.

Na noite desta quinta-feira 
aconteceu uma das primeiras 
reuniões para alinhavar os pri-
meiros detalhes para a organi-

zação do grandioso evento. Es-
tiveram presentes membros dos 
dois CTGs de Tenente Portela, 
Guardiões da Fronteira e Senti-
nela da Fronteira, que terão a in-
cumbência de organizar o even-
to juntos. Também participaram 
do encontro a atual coordenara 
da 20ª Região Tradicionalista, 
Luciana Rolin, e o coordenador 
eleito para a gestão de 2019, 
Army João Voos Junior.

A reunião já serviu para de-
finir a comissão organizadora 
do evento, que será presidida 
por Régis Carniel, tendo como 

integrantes, Evandro de Borba, 
Vilmarino da Rosa, Giordano 
Bruno Fornari, Diogo Bonnadi-
mann, Silvane Piffer de Borba, 
Sidnei Tamiozzo, Vanderli de 
Almeida, André Castro, Mar-
celo Boni, Nilson Rosa Lopes, 
Milton Sganderla, Tiago Sgan-
derla, Luciana Rolim ( 20° RT), 
Júnior Foss(20° RT) Tautilina 
Almeida, Paula Carniel, Luís 
Henrique Weirich, Valdir Soa-
res. Sendo que essa comissão 
será ampliada nos próximos 
dias com pessoas de Tenente 
Portela e da 20° RT.

Foi definida comissão que estará a frente da organização do acendimento da Chama em Tenente Portela

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS NO ANO DE 

2018.
CONTRATO Nº 156/2018
DATA: 19/11/2018
CONTRATADO: RANDON S/A IMPLEMEN-

TOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 89.086.144/0004-69
OBJETO: Aquisição de uma Retroescavadeira 

nova
VALOR R$: 197.000,00

CONTRATO Nº 157/2018
DATA: 19/11/2018
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA 

ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de materiais para incentivo 

ao lazer das sociedades de damas do Município
VALOR R$: 12.535,00

CONTRATO Nº 158/2018
DATA: 22/11/2018
CONTRATADO: MARION & MARION LTDA 

ME
CNPJ: 00.680.391/0001-32
OBJETO: Aquisição de peças para reforma parcial 

da carregadeira Michigan 75III.
VALOR R$: 15.084,00

CONTRATO Nº 159/2018
DATA: 23/11/2018
CONTRATADO: ONEIDA PICCININI EPP

CNPJ: 09.105.070.0001-89
OBJETO: Aquisição estimativa de Óleo Diesel 

S10 para uso no Serviço de Perfuração de Poços Ar-
tesianos

VALOR R$: 14.780,00

CONTRATO Nº 160/2018
DATA: 28/11/2018
CONTRATADO: MARINA VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 94.089.398/0007-13
OBJETO: Aquisição de Ambulância nova tipo A
VALOR R$: 172.000,00

CONTRATO Nº 161/2018
DATA: 29/11/2018
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIE-

DADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de doces por ocasião do Na-

tal
VALOR R$: 447,25

CONTRATO Nº 162/2018
DATA: 29/11/2018
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RA-

FFAELLI COSTA ME
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de doces por ocasião do Na-

tal
VALOR R$: 13.019,70

CONTRATO Nº 163/2018
DATA: 10/12/2018

CONTRATADO: MARCO ANTÔNIO CASARIN EIRELI
CNPJ: 17.673.236/0001-91
OBJETO: Aquisição de geomembrana de acordo com a Lei Municipal 

nº 2555/2018
VALOR R$: 29.520,00
CONTRATO Nº 164/2018
DATA: 11/12/2018
CONTRATADO: MARION & MARION LTDA ME
CNPJ: 00.680.391/0001-32
OBJETO: Aquisição de peças para conserto do Trator SLC John De-

ere 5700
VALOR R$: 18.270,00
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Operação Hot Stamp cumpre 
mandados em Tenente Portela

A Polícia Civil deflagrou, 
na manhã desta quinta-feira 
(13), a Operação Hot Stamp 
na repressão aos crimes de as-
sociação criminosa, falsidade 
ideológica e uso de documento 
falso em detrimento do Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
(DETRAN/RS).

Na ação, realizada pela De-
legacia de Polícia de Repressão 
aos Crimes contra a Adminis-
tração Pública e Ordem Tri-
butária (DEAT/DEIC), foram 
cumpridas 60 ordens judiciais, 
em 37 cidades do Rio Grande 
do Sul.

Segundo os delegados An-
dré Lobo Anicet, Max Otto 
Ritter e Marcus Vinícius da 
Silva Viafore, as investigações 
tiveram início após denúncia 
trazida para a Polícia Civil pelo 
DETRAN/RS. – Existe a pos-
sibilidade de que um técnico 
em mecânica tenha expedido 
laudos de capacidade técnica 
fraudulentos em favor de, ao 
menos, 55 empresas interes-
sadas em se credenciar junto 
ao Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN), para a 
emissão de placas veiculares no 

novo padrão adotado pelo Mer-
cosul, o qual será implantado, 
aqui no estado, a partir de 17 de 
dezembro de 2018 – relataram 
as autoridades policiais.

Os delegados ressaltaram 
que a Direção Técnica do DE-
TRAN/RS percebeu os indícios 
de fraude, eis que as fotos dos 
equipamentos de estampagem 
dos brasões do município in-
seridas no laudo de capacidade 
técnica eram semelhantes em 
todos os documentos emitidos 
pelo técnico em mecânica. Nes-
ta quinta-feira foram cumpridos 
59 mandados judiciais de busca 
e apreensão em 37 municípios 
do estado: Alvorada, Antônio 
Prado, Bagé, Bento Gonçalves, 

Bom Princípio, Canoas, Cara-
zinho, Carlos Barbosa, Caxias 
do Sul, Cruz Alta, Dois Irmãos, 
Estância Velha, Esteio, Farrou-
pilha, Feliz, Gramado, Guaíba, 
Guarani das Missões, Horizon-
tina, Montenegro, Nova Prata, 
Novo Hamburgo, Palmeira das 
Missões, Pelotas, Porto Alegre, 
Rio Grande, Santa Cruz do Sul, 
Santo Ângelo, São Leopoldo, 
São Sebastião do Caí, Selbach, 
Tapera, Taquari, Tenente Porte-
la, Venâncio Aires, Veranópolis 
e Viamão.

Uma medida cautelar con-
sistente na suspensão de ativi-
dade de natureza econômica, 
de profissional técnico em me-
cânica, estabelecido na Região 

Noroeste, Horizontina, também 
foi cumprida na ocasião.

Cerca de 180 policiais civis 
participaram da ação que teve 
como objetivo localizar e apre-
ender documentos, entre outros 
elementos de informação quan-
to à autoria e materialidade dos 
crimes investigados.  – Durante 

os cumprimentos, em diversos 
lugares alvos, foi constatado 
que as máquinas que estavam 
nas empresas não seriam as 
mesmas descritas nos laudos 
para credenciamento das fábri-
cas de placas e tarjetas – rei-
terou o delegado André Lobo 
Anicet.

Polícia Civil fez buscas em 37 cidades

Polícia C
ivil
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Enquanto no Sul do Brasil na década de 1746, o Império Por-
tuguês se defrontava com o problema de possuir muita terra para 
pouca gente, nas ilhas dos Açores a situação era inversa.

     A erupção vulcânica na ilha de Faial flagelou seus mora-
dores que foram transferidos para outras ilhas do Arquipélago 
dos Açores. A superpopulação das ilhas, a falta de terras para o 
plantio, os muitos flagelos da natureza e a miséria em que viviam 
levaram os açorianos a pedir novas terras ao rei.

      A vinda de casais em grupos de 60, que seriam distribu-
ídos em cada povoado a ser formado, os homens não poderiam 
ter mais de 40 anos e as mulheres não mais de 30 anos. Assim, 
deu-se o início à propaganda para atrair os novos colonizadores, 
sendo-lhes oferecidos diversos atrativos, tais como dinheiro, pas-
sagem gratuita até a nova morada, ferramentas, armas, sementes, 
alimentação por um ano, isenção de serviço militar, áreas para 
plantar, duas vacas, uma égua, quatro touros e dois cavalos, sen-
do os touros e os cavalos para uso de mais de uma família.

     Essas promessas no entanto não foram devidamente cum-
pridas, pois as terras demoraram muito a ser repartidas e doadas.

     No início de 1748, chegaram a Santa Catarina os primei-
ros casais açorianos, os quais enfrentaram uma longa viagem, 
na qual passaram fome, ficaram doentes, enfrentaram epidemias 
como o escorbuto (doença desencadeada pela carência de vita-
mina C (ácido ascórbico) no organismo) e conviveram em más 
acomodações. Vários morreram na travessia do Atlântico, prin-
cipalmente as crianças. As outras viagens que aconteceram, tra-
zendo mais casais não foi diferente da primeira.

   Em 1752, começaram a chegar a Rio Grande os primeiros 
casais açorianos que haviam desembarcado em Santa Catarina.

    Os açorianos seriam levados para a região Missioneira, mas 
enquanto não se cumpria o Tratado de Madrid, foram conduzi-
dos a vários núcleos que viriam a ser por eles povoados, como 
Rio Grande, Viamão, Porto do Viamão (Porto Alegre), Triunfo, 
Santo Amaro e Rio Pardo. Depois da invasão espanhola, os ca-
sais que habitavam Rio Grande foram para o Uruguai, e outros 
fugiram para o norte povoando Estreito, Taquari, Santo Antônio 
da Patrulha, Mostarda e Cachoeira do Sul. Alguns se dirigiram 
para a região da campanha, adquirindo sesmarias e dedicando-se 
a pecuária e povoando assim a campanha gaúcha.

    Os açorianos adaptaram-se bem ao Rio Grande de São 
Pedro, dedicando se a agricultura, plantando trigo, algodão, cen-
teio, cevada, legumes, arroz, cebola, alpiste, melancia, cana de 
açúcar e uva.

    Povo católico, de princípio morais rígidos, os açorianos 
fizeram respeitar seus lares e suas famílias. Os índios, os caste-
lhanos, os gaudérios, os aventureiros que se aproximaram dos 
povos dos ilhéus assimilaram seus costumes e suas tradições. 
Dos açorianos também é a hospitalidade que o gaúcho herdou, 
hoje tão apreciada pelos turistas.

        Suas festas religiosas, como Terno de Reis, Festas Ju-
ninas. Festa do Divino, assim como as procissões, as novenas e 
os presépios, ajudaram a formar a tradição gaúcha. A arquitetura 
portuguesa de nossas primeiras construções, bem como o uso do 
tamanco e do chapéu de palha, são costumes que se somaram a 
formação das tradições dos gaúchos.

       Na culinária contribuíram com sonho, arroz de leite, 
os famosos doces portugueses e uma grande variedade de pra-
tos com peixe. Na música e na dança tradicionalista gaúcha, os 
ilhéus deixaram a sua herança: o balaio, o tatu, o pezinho, a cana 
verde, a dança do pau de fita. Ainda nos transmitiram a técnica 
de plantar pelo sistema de pousio, cultiva-se a terra por dois anos 
consecutivos e deixa-a que ela descanse por outros dois anos.

        Essa técnica quase não se usa mais, agora metem adubo, 
calcário e venenos....

     Até a próxima.

A Imigração Açoriana 
no Rio Grande do Sul

Vereadora Rosângela Fornari presidirá o 
Legislativo de Tenente Portela em 2019

A oposição de Tenente Por-
tela estará no comando do Po-
der Legislátivo no próximo ano. 
Na eleição ocorrida no noite de 
hoje a chapa encabeçada por 
Ronsâgela Fornari, do MDB, 
venceu a eleição pela liderança 
da mesa diretora.

O vice presidente será o ve-
reador Itomar Ortolan, MDB e 
o secretário será Tiago Fuck, 
PT, que é o atual presidente. O 
voto do petista foi decisivo para 
a decisão favorável à Rosânge-
la. 

Em conversa com nossa re-

portagem a presidente eleita 
disse que está muito feliz com a 
confiança dos seus colegas para 
assumir a liderança da casa e 
agradeceu o apoio dos colegas 
de partido, bem como do verea-
dor Tiago Fuck. Sobre sua atua-
ção a frente da casa no próximo 
ano, Rosângela disse que os in-
teresses coletivos da comunida-
de vão permear o seu mandato.

Na noite de hoje também es-
teve em discussão o projeto que 
institui turno único em Tenente 
Portela. O referido projeto foi 
baixado para as comissões para 

análise. Ronsângela disse que, 
em sua opinião, os vereadores 
precisarão ouvir as vozes da co-
munidade para saber se o povo 
quer ou não o turno único.

Outros munícipios da região 
também definiram os chefes 
de seus respectivos poderes 
legislátivos. Em Três Passos 
Vinicius Araujo, PSDB, será o 
novo presidente.  Em Miraguaí  
Luis Carlos Herman, Mosquito, 
MDB.  Em Redentora o coman-
do da casa estará com o partido 
do MDB, com o vereador De-
nilson da Silva.

Bancada do MDB na Camâra de vereadores de Tenente Portela

Abate de suínos cresce 6,8% e bate 
recorde no terceiro trimestre, diz IBGE

O abate de suínos no Brasil 
cresceu 6,8% do segundo para 
o terceiro trimestre deste ano. 

 Segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira, no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), foram abatidos 11,56 

milhões de animais no terceiro 
trimestre do ano, um patamar 
recorde na série histórica ini-
ciada em 1997. 

O volume também é supe-
rior (4,7%) em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Para o IBGE, o abate de bo-
vinos também cresceu no ter-
ceiro trimestre, tanto em rela-

ção ao trimestre anterior (7,1%) 
quanto na comparação com 
o terceiro trimestre de 2017 
(3,7%). 

O abate de frangos também 
apresentou crescimento na 
comparação com o segundo tri-
mestre (3,6%), mas teve queda 
de 3,8% em relação ao terceiro 
trimestre do ano passado.

País tem registrado crescimento no consumo de carne suína
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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
Valor do seguro obrigatório cairá 

63,3% no próximo ano

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
vinculado ao ministério da Fazenda, aprovou nesta 
quinta-feira (13) a redução média de 63,3% do va-
lor do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos (DPVAT) no próximo ano.

As reduções ocorrerão de forma diferenciada 
conforme o tipo de veículo. Automóveis particu-
lares, táxis e carros de aluguel, veículos ciclomo-
tores e máquinas de terraplanagem, tratores, cami-

nhões, pick-ups, reboques e semirreboques terão o 
DPVAT reduzido em 71%. No caso dos automó-
veis particulares, a tarifa cairá de R$ 41,40 para 
R$ 12,00.

Os ônibus, micro-ônibus e lotações terão o se-
guro reduzido em 79%. Já o seguro para as mo-
tocicletas e motonetas, que concentram a maior 
parte dos acidentes de trânsito que demandam o 
acionamento do DPVAT, cairá menos e ficará 56% 
mais barato.

Reduções ocorrerão de forma diferenciada conforme o tipo de veículo
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Sistema Província de Comunicação

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

Liberados recursos para redes de 
água em Tenente Portela

Administração de Redentora entra em 
Turno único

Definida comissão para organização 
de evento da Chama Crioula

Operação investiga irregularidades 
em novas placas na região

Rosângela Fornari será a nova pre-
sidente da Câmara de Portela

Seguro DPVAT vai ficar mais barato a 
partir do ano que vem

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

Comunidade realiza 7º 
Acampamento em Família

A comunidade de 8 de Março localizada no interior de Tenente Portela realizou no final de semana 
passada a 7ª Edição do Natal em Família. O evento que começou como uma atividade da escola da 
comunidade, onde alguns alunos foram desafiados a passar uma noite acampando próximo do rio que 
passa na comunidade, tornou-se algo tradicional e que agora reúne praticamente todas as famílias de 
8 de MARÇO. O objetivo de o encontro é reforçar os laços de amizade entre os integrantes da comu-
nidade e agradecer pelas conquistas do ano. Neste ano o acampamento começou na manhã de sábado 
com churrasco e chopp e teve duração até o domingo, contando com a pernoite das famílias em barra-
cas no melhor estilo acampamento.
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