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 A falta de vagas na educação 
infantil de Tenente Portela

ANO 10 - Nº 509 - AGOSTO DE 2018R E G I O N A L

 FEIRA DO LIVRO 
Santa Rosa dá 
início à 14ª edição, 
no Centro Cívico 
Cultural. Pág. 3

Shows da
Expo-Ijuí

Gusttavo Lima, a dupla João Bosco e Vinícius 
e a cantora gospel Priscilla Alcantara, são os 
shows nacionais que sobem ao palco em Ijuí, 

no mês de outubro. Pág. 3
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Você investiria em um país com alta criminalidade?

Marco Antônio Barbosa

Oficialmente as convenções eleitorais já sacramentaram as candi-
daturas para os cargos de presidente e governador. Algumas coisas po-
dem acontecer até o dia 15, ultimo dia para os registros, mas o grosso 
da campanha eleitoral já está definido e o eleitor já poderá se preparar 

para pesquisar e conhecer seus candidatos.
O horário político que sempre serviu de referencia para o eleitorado na hora de definir o seu voto 

terá um impacto muito menor nessas eleições. Primeiro por causa do tempo, serão apenas 10 minutos 
por bloco, restanto apenas as inserções que contaminam a programação das estações de tv e rádio.

As redes sociais serão as armas mais usadas pelas equipes de marketing, mas tem um detalhe que 
ninguém está levando em conta em meio a esse turbilhão de acontecimentos: O Brasil ainda não pas-
sou dos 60% da população que tem acesso a internet regularmente. Claro que a porcentagem de quem 
acessa a internet esporadicamente é muito maior, mas esse acesso não terá condições de acompanhar 
as propagandas de todos os candidatos.

Mesmo levando em conta essa questão da falta de exposição que os candidatos terão e o número 
de concorrentes, principalmente para presidente da república, a tendência é de que em muitos anos 
não teremos uma eleição polarizada. Se nos últimos anos, PT e PSDB sempre estiveram na ponta da 
corrida, agora temos a possibilidade de uma mudança nesse paradigma.

Bolsonaro conseguiu ficar em evidência nos últimos dois anos e Marina Silva que vai para terceira 
tentativa estão frescos na mente do eleitor. Ciro Gomes pela longa trajetória política também entra 
no clube daqueles candidatos que o eleitor já está habituado. A briga para buscar evidencia fica nos 
demais. Meirelles mesmo no partido com maior número de filiados está longe de ser um conhecido do 
eleitor. Álvaro Dias, apesar de o histórico político é um desconhecido daqueles que não estão habitu-
ados com o noticiário político. Todos os demais são desconhecidos do público em geral.

PT e PSDB pelo histórico são os partidos que mais ganham com o pouco tempo de campanha e 
com a exposição menor esperada para essa corrida eleitoral. O problema dos dois partidos é que no 
único meio 100% democrático para a propaganda eleitoral, as redes sociais, Bolsonaro é quem mais 
cresce.

Com mais de 60% do eleitorado respondendo as pesquisas como indeciso ou como o clássico ne-
nhum, tudo pode acontecer.

Vai ser dada a largada

DISCURSO DE ÓDIO E 
HIPOCRISIA

 O escrutínio das causas que levaram ao impeachment de Dil-
ma Rousseff ainda não mereceu consideração nas avaliações in-
ternas do seu partido. Depoimentos só foram prestados e confis-
sões só foram ouvidas em processos de colaboração premiada. O 
que mais aparece no noticiário é uma vitimização atacando o que 
denomina “discurso de ódio”, ante o qual o partido e suas inicia-
tivas seriam vítimas indefesas e consternadas.

 Entre as vantagens que advêm dos meus 73 anos, incluo, sem 
dúvida, o acompanhamento ao vivo da política nacional durante 
largo período de tempo. A isso agrego o fato de ser colunista de 
jornais ao longo das últimas três décadas e meia. Se houve um tra-
ço nítido na ação política do PT durante esse período, foi, precisa-
mente, a incitação ao ódio em pluralidade de formas e expressões.

Quase como parte de minha atividade cotidiana acompanhei o 
surgimento e o crescimento desse partido, mas qualquer um que 
já tenha idade para estacionar em vaga de idoso também assistiu 
a tudo. Observei a natureza das ações, o trabalho de organização 
dos movimentos sociais, o lado trotskista que reconhecia a cen-
tralidade da política, e o diálogo com organizações da luta armada 
(as tais frentes de “libertação nacional” em países da América do 
Sul, na América Central e na África).

Em todas as atividades compareciam, sempre, os elementos 
apontados por José Hildebrando Dacanal em “A Nova Classe - o 
governo do PT no Rio Grande do Sul. São eles: 1) a culpa é do sis-
tema; 2) a sociedade tem que se revoltar; 3) os que se revoltarem 
votarão em nós; 4) a solução virá com a revolução socialista que 
nós faremos”. Cada passo dessa sequência não envolve qualquer 
generosa declaração de amor, mas exige a construção do antago-
nismo e a percepção do ódio como instrumento de luta.

Coerentemente, então, foram décadas de louvação a um ho-
micida furioso como Che Guevara, para quem “O ódio é o ele-
mento central de nossa luta! Ódio é tão violento que impulsiona 
o ser humano além de suas limitações naturais, convertendo-o 
em uma máquina de matar com violência e a sangue frio”. Não 
pensava diferente outro ícone frequentemente lembrado. Carlos 
Marighella, em seu minimanual do guerrilheiro urbano alerta que 
o guerrilheiro somente poderá sobreviver se estiver disposto a 
matar os policiais e todos aqueles dedicados à repressão e se for 
verdadeiramente dedicado a expropriar a riqueza dos grandes ca-
pitalistas, dos latifundiários, e dos imperialistas. Não, a adoção de 
modelos não é uma tarefa inconsequente.

Como produto, a violência foi se tornando rotineira. Todo um 
divisionismo foi minuciosamente semeado entre raças, etnias, 
sexos, gerações, grupos e classes sociais. Gradualmente, num 
crescendo, desencadearam-se as invasões de propriedades rurais 
seguidas de corredor polonês para retirada dos proprietários, as 
destruições de patrimônio, as invasões de parlamentos e prédios 
públicos, os enfrentamentos às autoridades policiais, os tranca-
mentos de rodovias e queimas de pneus, as destruições de lavou-
ras, os black blocs, as campanhas pela mudança de nomes de ruas 
e todas as ações voltadas para o quanto pior melhor.

Não preciso que alguém me descreva os danos causados pelo 
ódio dentro de uma sociedade. Eu vi isso acontecer. Eu o rejeitei 
então e o rejeito agora. Ele não se confunde com a indignação 
contra a injustiça, contra o mal feito, nem com a denúncia do mal-
feitor. O que refugo, por absolutamente hipócrita, é a denúncia do 
“discurso de ódio” formulada como escudo protetor de quem dele 
se serviu para suscitar tanta divisão, antagonismo e malquerença 
no ambiente social e político brasileiro!

Cada brasileiro paga anualmente R$1,8 mil em média para sustentar a luta contra a violência. Segundo a Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) são 365 bilhões ao ano no total, que equivale a 5,5% do PIB do país. Este 
valor é mais alto do que o arrecadado com os setores de construção (5,2%) ou agronegócio (5,3%).

Os dados da CNI também apontam que o setor industrial gasta mais em segurança do que em ciência e desen-
volvimento. No ano passado, foram gastos cerca de R$ 30 bilhões em segurança, enquanto, em pesquisa, foram 
gastos R$ 12,5 bilhões, de acordo com os últimos dados disponíveis do IBGE.

A pergunta que fica é: você investiria o seu dinheiro em um país que gasta tudo isso com segurança?
Lembrando que investir não quer dizer sanar o problema e, muito menos, gastar da maneira correta. O Atlas 

da Violência de 2018 - divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública – mostra exatamente isso. Mesmo com estes gastos, seguimos batendo recordes de criminalida-
de. Em 2016, foram 62.517 homicídios. São sete homicídios por hora no país. O Índice Nacional de Homicídios 
instituído pelo Portal G1, que acompanha mensalmente as ocorrências de crimes violentos, mostra que 21.305 
pessoas foram mortas nos cinco primeiros meses de 2018.

Faço outra pergunta: você traria sua família para trabalhar neste país, sabendo dessas estatísticas?
A segurança afeta diretamente a crise. Se a violência traz gastos, as empresas desistem de investir e perdemos 

vagas de empregos. A consequência disso é que o crime aparece novamente como a única saída para quem não 
tem como se sustentar. O ciclo é vicioso e cada vez mais perigoso.

É preciso manter o investimento sim, mas de forma ordenada. Um planejamento claro e unificado para todo 
o Brasil, identificando as principais causas da criminalidade para atacá-las de forma assertiva. Fortalecer as polí-
ticas públicas para as famílias de baixa renda como educação, moradia, transporte, saúde também impactam di-
retamente no combate à criminalidade. Prover dignidade as pessoas e alternativas de crescimento são os grandes 
vácuos que o Estado deixa e onde se enraíza o crime organizado.

Mas como isso afeta diretamente as indústrias que querem investir aqui?
Os custos com segurança, somados à logística e impostos, encarecem a produção. Diminuindo este valor, au-

menta a produtividade e diminui o custo que chega para a população que, com isso, consome mais. As empresas, 
então, abrem mais empregos e o ciclo vira positivo.

Se você fosse um empresário estrangeiro, investiria em um país com baixa criminalidade?  A resposta com 
certeza seria, sim. Este seria o cenário perfeito. Esta seria a pergunta que gostaria de começar um artigo falando 
sobre o Brasil.

Marco Antônio Barbosa é especialista em segurança e diretor da CAME do Brasil. 
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Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

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

HUMOR

***A cavalgada do patrono repetiu o suces-
so, porém, desta vez ela ficará na memória 
de muitos cavalarianos...
***Os impolutos gaudérios e prendas fo-
ram surpreendidos por algo contaminado 
em uma das refeições.
***Ainda bem que foi no último dia, uma 
vez que dezenas de cavalarianos, já em tra-
jes civis, deram trabalho para o plantão de 
algumas farmácias...
***Bastava chegar com cara pálida no 
balcão que logo já iam perguntando: - TU 
TAMBÉM TAVA NA CAVALGADA???
***Os restos da batalha do fim de semana 
ficam cada vez mais tempo na praça do BB.
***No último fim de semana ficaram dan-
do bandeira, até à tarde da segunda, garra-
fas e copos quebrados, além de toda espécie 
de lixo.
***O local novamente é problema urbano.

Experiencia ou juventude

Henrique Meirelles/Germano Rigotto: 142 
anos; Geraldo Alckmin/Ana Amélia: 139 
anos; Jair Bolsonaro/General Mourão: 128 
anos; Ciro Gomes/Kátia Abreu: 117 anos;
Fernando Haddad/Manuela D’Ávila: 92 
anos. As duas chapas mais jovens têm as 
ideias econômicas mais velhas. (Oantago-
nista).

MOTORISTAS ALERTAM
Um motorista profissional re-
sidente aqui em Portela faz 
um alerta ao poder público a 
respeito do contorno da cidade 

destinado aos caminhões na perimetral. Ele 
diz que as elevações são exageradamen-
te ingrimes o que justifica os acidentes já 
ocorridos e nos faz prever que ocorrerão 
ainda outros. Segundo ele, o poder públi-
co deve encontrar outra alternativa para os 
caminhões que vem da RST-472 destino a 
ERS-330, sob pena que ficar alheio a risco 
de possíveis tragédias. 

CÂMARA JOVEM

Ocorreu nesta semana a instalação de mais 
uma Câmara de Vereadores Jovem em 
Portela. O projeto, desta vez do vereador 
Itomar Ortolan é um estímulo para que as 
novas gerações se interessem pela adminis-
tração pública e pela política.

FEIRA DO LIVRO
Ontem aconteceu mais uma 
feira do livro na Escola Sepé 
Tiarajú. O evento, já tradicio-
nal no educandário, é um es-

tímulo as artes e a cultura, em especial a 
leitura. O evento contou com a presença de 
muitas pessoas da comunidade.

Com dívidas por todos os lados, um advo-
gado decide que não tem mais jeito.É hora 
de se suicidar.
Vai a uma rua de grande movimento dis-
posto a atear fogo em si mesmo.
Joga um pouco álcool em cima da roupa e, 
quando vai acender, uma velhinha segura a 
sua mão impedindo o gesto desesperado.
Comovida com ela diz:
– Por favor, não faca isso doutor!
– Se seu o problema é dinheiro, vamos re-
solver isto!
Então ela pega uma sacola dessas de super-
mercado e começa a pedir para os motoris-
tas dos carros em uma esquina.
Quinze minutos depois ela está de volta 
com a sacola quase cheia.
-Quanto você conseguiu? – pergunta com 
grande expectativa.
E ela:
-Não muita coisa! Oito litros de gasolina, 
uns dez isqueiros e 4 caixas de fósforos!
oooooooooooo-----------------ooooooooooo
Um homem começou a observar que, ines-
peradamente, seu órgão genital estava fi-
cando mais comprido e ficou extremamen-
te animado com isso.
Mas várias semanas e vários centímetros 
depois, ele ficou preocupado, seu membro 
já passava do joelho e a continuar assim, 
em breve estaria tocando o chão. Resolveu 
procurar um urologista.
Enquanto sua esposa esperava do lado de 
fora, o médico o examinou e explicou que, 
embora raro, sua condição poderia ser cor-
rigida com uma pequena cirurgia.
A esposa do paciente correu ansiosamente 
até o médico após o exame, e foi informada 
do diagnóstico e da necessidade de cirurgia.
“Quanto tempo ele vai ficar de muletas?”, 
ela indagou ao médico.
“Muletas ???”, o médico perguntou.
“Bem, sim, muletas”, a mulher disse.
Por fim, ela questionou:
“O senhor vai alongar as pernas dele, não 
é?”

***Um acidente com a rede de phone, in-
terner e luz, deixou o pessoal da Santa Rosa 
buzina da cara na terça...
***No fim do dia se descobriu quem pro-
vocou o acidente. Os responsáveis, ficaram 
na deles. O povo com empenho da RGE 
voltou a ter serviço no fim da tarde....Dizem
***Escovar o cachorro é bonito e saudável. 
Deixar os pelos no jardim da praça é repro-
vável.... (T.D.)
***Para aparecer melhor no “microfone” 
o cara mandou contrabandear camisas do 
Paraguai.
***O “mula” contratado trouxe uma bran-
ca e outra preta com um jacarezinho falso 
no peito. Ficou trink...trink
***No final da manhã de ontem dizem que 
já havia sido identificado o “vilão” da ca-
valgada do patrono. Ele acompanhou o al-
moço servido em Palmitinho...

“São ignorantes”, diz 
Drauzio Varella sobre 

pessoas de classe média 
alta que deixam de vaci-

nar filhos.

 63 anos de emancipação

Nesta edição destacamos alguns dos eventos que serão realizados nas come-
morações de aniversário do município de Tenente Portela que acontece no 
próximo dia 18 de agosto. (1955-2018). Na página central desta edição apre-
sentamos algumas fotos que mostram a evolução urbana nos últimos anos, 
Confira.
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Receita Estadual enviará dívidas do IPVA 
para a Serasa

Cerca de 150 mil proprietá-
rios de veículos que não paga-
ram o IPVA 2018 e que foram 
inscritos em Dívida Ativa junto 
ao Fisco estadual serão enca-
minhados para o cadastro de 
devedores da Serasa ainda nes-
ta semana. O montante devido 
corresponde a aproximadamen-
te R$ 136 milhões e a expecta-
tiva da Receita Estadual é que 
o procedimento seja executado 
na sexta-feira (10).

A Serasa é uma empresa pri-
vada de caráter público que reú-
ne informações e análises sobre 
pessoas físicas e jurídicas com 
dívidas financeiras, impedindo 
o acesso ao crédito e financia-
mentos na rede bancária para 
quem está inadimplente.

Após o vencimento do IPVA 
2018, o atraso no pagamento 
do imposto acarretou multa de 

0,33% ao dia até o limite de 
20%, conforme o vencimento 
pelo número final da placa do 
veículo. Depois de 60 dias em 
atraso, ocorreu a inscrição em 
Dívida Ativa, quando houve o 
acréscimo de mais 5% sobre o 
valor do tributo não pago. Os 
proprietários em situação irre-
gular também correm o risco 
de arcar com custos de multa, 
serviços de guincho e depósito 
do Detran, caso flagrados nas 

blitze do imposto.
A inscrição dos devedores 

em Dívida Ativa, realizada no 
final de junho pela Receita Esta-
dual, ocasionou o recolhimento 
de cerca de R$ 57 milhões aos 
cofres públicos até o momento. 
O valor corresponde a cerca de 
27% do total de R$ 207 milhões 
inscritos. Metade do que é ar-
recadado com o tributo é repas-
sado de maneira automática às 
prefeituras gaúchas.

Governo RS
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Rio Grande do Sul apresenta 
ao MEC projetos para 

combater bullying
 Secretaria da Educação (Se-

duc) apresentou ao Ministério 
da Educação, nesta quarta-feira 
(8), em Brasília, as ações de-
senvolvidas no Rio Grande do 
Sul para o combate à violência 
e ao bullying (agressão física ou 
psicológica) dentro do ambien-
te escolar. O secretário Ronald 
Krummenauer explicou ao mi-
nistro Rossieli que são traçadas 
estratégias conjuntas nas áreas 
de educação, segurança públi-
ca e justiça.  O diretor de Cur-
rículos e Educação Integral da 
Secretaria de Educação Básica 
(SEB) do MEC, Raph Gomes 
Alves, destacou a importância 
dessa troca de experiências e da 
possibilidade de levar as ações 
para outros estados. “A partir 
do momento em que entende-

mos como potencializar essa 
iniciativa com outros estados, 
esse é um papel importante que 
o MEC cumpre. Entender como 
o RS trabalha com a questão 
do bullying, as iniciativas para 
prevenção à violência, e tam-
bém organizar e compartilhar 
isso com outros estados podem 
contribuir para o enfrentamento 
dessa temática nas outras regi-
ões”, afirmou.

O projeto, que utiliza games 
e ferramentas de diálogo entre 
escola e comunidade, foi criado 
pela Comissão de Prevenção a 
Acidentes e Violência Escolar 
(Cipave). O objetivo é criar um 
ambiente de combate à violên-
cia, seja ela física ou verbal, 
entre alunos, professores e fun-
cionários.

Coronel Bicaco: Operação apreende mais de duas 
toneladas de alimentos impróprios para consumo

Atendendo à solicitação da 
Promotoria de Justiça de Co-
ronel Bicaco, a Promotoria de 
Justiça da Defesa do Consumi-
dor realizou uma inspeção em 
dois mercados e um açougue 
estabelecidos no centro da cida-
de da Coronel Bicaco.

A ação realizada durante 
a manhã e tarde desta quinta-
-feira (09) resultou na apreen-
são de aproximadamente 2,1 
toneladas de alimentos impró-
prios para consumo humano, 
especialmente carne bovina, 
suína, ovina, frango e de caça. 
Além disso, foram recolhidos 
produtos como refrigerantes, 
embutidos e ovos, entre outros. 
No decorrer da operação, dois 
empresários foram presos por 
crime contra o consumidor e 
os estabelecimentos comerciais 
foram interditados.

De acordo com a Promotora 

de Justiça de Coronel Bicaco, 
Dinamárcia Maciel de Oliveira, 
desde o ano passado chegaram 
ao conhecimento do Ministé-
rio Público inúmeras denún-
cias de que mercados estariam 
comercializando produtos com 
o prazo de validade expirado. – 
Diante das inúmeras denúncias 
e sabendo da precariedade da 
estrutura de fiscalização sanitá-
ria, nós solicitamos que a Pro-
motoria de Justiça da Defesa do 
Consumidor, através do Progra-
ma de Segurança Alimentar do 
Ministério Público, viesse até 
Coronel Bicaco para efetuar 
uma inspeção com acompanha-
mento técnico de servidores de 
órgãos estaduais. Esse trabalho 
serviu para constatar que as de-
núncias trazidas ao nosso co-
nhecimento tinham fundamento 
– reiterou a Promotora.

Dinamárcia Maciel de Oli-

veira revelou que o objetivo, 
inicialmente, era uma fiscali-
zação rápida pelos comércios 
e indicar os apontamentos caso 
houvesse necessidade. – Nos 
chamou a atenção a quantida-
de de irregularidades verifica-
das somente em três estabele-
cimentos comerciais situados 
no centro da cidade e visitados 
nesta quinta-feira. A operação 
ocasionou resultados surpreen-
dentes, pois tínhamos a meta de 
inspecionar outros mercados, 
mas faltou tempo – ressaltou a 
Promotora de Justiça. Ela reve-
lou ainda que na última quarta-
-feira, um morador compareceu 
ao Ministério Público de Coro-
nel Bicaco com uma caixa de 
ovos, a nota fiscal da compra e 
uma receita médica. O cidadão 
contou que após o consumo dos 
ovos, ele, sua esposa e filho, 
passaram mal e o diagnóstico 

médico apontou intoxicação. 
Na conversa com a Promotora 
de Justiça, o morador afirmou 
que o alimento estava vencido 
há mais de quatro meses e pe-
diu providências quanto a ven-
da de produtos irregulares.

Por causa dos resultados 
surpreendentes da operação, o 
Ministério Público pretende se 
reunir em breve com o prefeito 
de Coronel Bicaco. Segundo a 
Promotora de Justiça, o objeti-
vo será discutir como o muni-
cípio irá incrementar a fisca-
lização da vigilância sanitária 
e torná-la mais eficiente. – Se 
tivermos um trabalho ordinário 
e eficaz, operações como a rea-
lizada nesta quinta-feira ficarão 
cada vez mais distantes – pon-
derou Dinamárcia Maciel de 
Oliveira. Ela ainda confirmou 
que outras inspeções serão de-
sencadeadas nas próximas se-
manas nos demais mercados de 
Coronel Bicaco. Operação se-
melhante também ocorrerá nos 
comércios de Redentora.

O Promotor Alcindo Luz 
Bastos da Silva Filho, da Pro-
motoria de Justiça de Defesa 
do Consumidor, enfatizou que 
a operação de hoje trouxe re-
sultados surpreendentes, prin-
cipalmente porque culminou na 
apreensão de centenas de qui-
los de carne sem procedência 
e sem nenhuma fiscalização. – 
Nos assustamos com a enorme 
quantidade de produtos irregu-
lares encontrados em dois mer-

cados e um açougue – afirmou 
o Promotor. Ele ainda mencio-
nou que durante a inspeção, foi 
flagrado um caminhão com vá-
rios alimentos sem rótulos.

O Promotor revelou sua 
perplexidade com a situação 
descoberta nos comércios vi-
sitados. – Os fiscais acharam 
carnes com pelos, larvas, tu-
mores e sem nota fiscal, o que 
comprova que não vieram de 
frigoríficos inspecionados regu-
larmente pela vigilância sanitá-
ria – disse Alcindo Luz Bastos 
da Silva Filho. Ele acredita que 
essa prática ilegal é adotada por 
muitos empresários para dimi-
nuir os custos, aumentar os lu-
cros e o reaproveitamento dos 
produtos.

Segundo o Promotor, outro 
aspecto que chamou a atenção 
são as formas inadequadas de 
armazenamento dos gêneros 
alimentícios. – Verificamos que 
muitos alimentos não eram con-
servados conforme determina 
o fabricante e estavam fora do 
prazo de validade. Em alguns 
pontos dos mercados visitados, 
haviam baratas e outros insetos 
circulando sobre as mercado-
rias – lamentou Alcindo Luz 
Bastos da Silva Filho.

Toda a carne apreendida na 
operação foi inutilizada e enca-
minhada para o aterro sanitário 
de Coronel Bicaco. Já os produ-
tos em embalagens de materiais 
recicláveis serão levados para 
empresas credenciadas.

Equipe da promotoria que trabalhou durante a operação em Coronel Bicaco
D
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Existe uma situação que sempre mexe comigo. Sabe aque-
les momentos em que você está caminhando na rua, ou está em 
qualquer outro lugar, e algumas pessoas chegam e te cumpri-
mentam te chamando pelo nome, com uma intimidade quase 
estarrecedora e você ao olhar para aquele interlocutor não sabe 
de quem se trata? Até pouco tempo não gostava quando isso 
acontecia. Achava isso extremamente constrangedor.

Antigamente eu ficava envergonhado quando isso acontecia, 
mas com o passar do tempo, ao passo em que fico mais velho, 
passei a encarar esses episódios com novo olhar.

Numa tarde estava caminhando pela rua em direção ao traba-
lho, quando alguém se apareceu na minha frente com um sorriso 
estampado de orelha a orelha e me cumprimentando com toda 
a cordialidade e intimidade possível. Tentei buscar no fundo de 
minha mente o nome ou qualquer coisa relacionada a essa pes-
soa para pelo menos lembrar do nome dela. Nada.

Ele perguntava com muito interesse sobre meu estado e então 
não me contive e extremante constrangido lhe confessei que não 
sabia de quem se tratava.

A pessoa riu e contou um episódio, que juro não lembro, em 
que ela estava com o carro estacionado na rua com o pneu fu-
rado e não conseguia fazer a troca e eu parei para ajudar. Não 
lembro de fazer isso, mas pelo jeito fiz e foi importante para 
aquela pessoa.

****
Desde aquele dia cada vez que me deparo com uma situação 

semelhante, fico imaginando que tipo de coisa tão despreten-
siosa e tão pouco importante fiz ou vivi com aquela pessoa ao 
ponto de não me lembrar dela e como que essa coisa que foi tão 
insignificante para mim ao mesmo tempo, marcou tanto o outro 
ao ponto dela não me esquecer?

Pense quantas pessoas cruzam por você no seu dia. Quantos 
interagem com você. Com o advento da internet então, estamos 
o todo tempo nos relacionando com estranhos, então nada mais 
justo que esqueçamos aqueles que de fato não fazem parte do 
nosso cotidiano ou não viveram conosco uma situação especial 
ao ponto de se tornar inesquecível.

Somos seres coletivos por natureza. Não nascemos para ser 
solitário e mesmo quando optamos pela solidão criamos nossos 
próprios monstros e personagens para com quem necessitamos 
interagir. Como seres nascidos para a coletividade é evidente 
que nossas relações nunca mais têm fim.

****
Veja o exemplo de um amigo que de uma hora para a outra 

vai embora. Você pode até dizer que aquela pessoa é sua amiga 
para sempre e que jamais você deixará essa amizade acabar, mas 
com o passar do tempo e com a distância, mesmo que você nutra 
muito amor e carinho por essa pessoa, ela já não ocupará o grau 
de importância que ocupava antes. Evidentemente que sua vida 
ganha novos rumos e nesses novos rumos você conhece outras 
pessoas e essas outras pessoas ocupam o espaço deixado pela 
anterior.

Em meio a esse emaranhado de relações e ações de convivên-
cia é natural que algumas pessoas sejam esquecidas por nós, no 
entanto, isso não quer dizer que somos esquecidos por essas pes-
soas, pois, muitas vezes aquela pequena ação que você teve, tão 
insignificante ao ponto de você nem lembrar, pode ter um efeito 
muito maior no outro fazendo com que você se torne inesquecí-
vel. Para mim essas são as melhores atitudes que o ser humano 
pode ter. Tão despretensiosa ao ponto de ser insignificante por 
quem pratica e tão importante ao ponto de set inesquecível para 
quem a recebe.

****
Aprendi que a vida para valer a pena, necessita de muitos 

momentos constrangedores de abordagem simpáticas e íntimas 
por pessoas que você já não lembra. Quanto mais abordagem 
dessas você tiver, maior é a prova de que você, no fim, é uma 
boa pessoa. E no final isso é a única coisa que interessa de ver-
dade. Todo o resto é bobagem passageira.

Atitudes que marcam

Coronel Bicaco concede benefício 
para regularização de débitos tributários

Até o próximo dia 28 de de-
zembro, permanecem vigentes 
os dispositivos da Lei Munici-
pal nº 4.325/2018 que dispõe 
sobre o pagamento parcelado, 
cobrança de créditos tributários 
e não tributários, e inscritos ou 
não em dívida ativa.

Conforme a secretaria muni-
cipal da Fazenda, as pendências 
podem ser liquidadas em até 36 
parcelas mensais, sucessivas ou 
de outra periodicidade, obser-
vando o prazo máximo de três 
anos. O pagamento por mês não 
poderá ser inferior a R$ 20,00.

A municipalidade ainda in-
formou que a legislação vigente 
autorizou a anistia e isenção de 
juros aos contribuintes inscritos 
ou não em dívida ativa. Aqueles 
que quitarem o débito de forma 
integral ou uma parte, até o dia 
28 de dezembro deste ano, ga-
nharão desconto de 100% nos 
juros.

Maiores informações podem 
ser obtidas no Setor de Tributa-
ção do município.

PAGAMENTO PARCELADO

- Até 06 parcelas (desconto de 80%);
- De 07 a 12 parcelas (desconto de 70%);
- De 13 a 18 parcelas (desconto de 60%);
- De 19 a 24 parcelas (desconto de 50%);
- De 25 a 30 parcelas (desconto de 40%);
- De 31 a 36 parcelas (desconto de 30%);

Contribuínte pode buscar mais informações na prefeitura
D
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Portelenses podem se vacinar contra o 
sarampo e pólio nos postos de saúde

A secretaria municipal de 
Saúde e Saneamento (SMSS) 
informou que recebeu apro-
ximadamente 750 doses da 
vacina contra a poliomielite e 
sarampo. A imunização ocor-
rerá nos postos de saúde até o 
próximo dia 31.

A partir desta segunda-feira 
(06), todas as crianças de um 
ano a menores de cinco anos de 
idade devem se imunizar contra 
a pólio e o sarampo, indepen-
dentemente da situação vacinal.

O dia D da mobilização na-
cional será no sábado, 18 de 
agosto, quando os mais de 36 
mil postos de saúde do país es-
tarão abertos. A meta do minis-
tério da Saúde é vacinar, pelo 
menos, 95% das 11,2 milhões 
de crianças dessa faixa etária e 
diminuir a possibilidade de re-
torno da pólio e reemergência 

do sarampo, doenças já elimi-
nadas no Brasil.

Neste ano, a campanha de 
vacinação será feita de forma 
indiscriminada para manter 
coberturas homogêneas de va-
cinação. Para a poliomielite, 
as crianças que não tomaram 
nenhuma dose durante a vida, 
receberão a VIP. Já os menores 

de cinco anos que já tiverem 
tomado uma ou mais doses da 
vacina, receberão a VOP, a go-
tinha. Em relação ao sarampo, 
todas as crianças receberão uma 
dose da vacina tríplice viral, in-
dependentemente da situação 
vacinal, desde que não tenham 
sido vacinadas nos últimos trin-
ta dias.

Meta é vacinar 95% do público alvo
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Mais e mais pessoas têm dificuldade para obter um sono pro-
fundo. Uma alternativa não farmacológica para combater a insô-
nia é o exercício físico.

O exercício físico tem sido capaz de demonstrar através de vá-
rios estudos os múltiplos benefícios ao corpo humano, através da 
prática regular de atividade física, podemos ver o relaxamento e 
o revigoramento ao mesmo tempo depois de colocar o corpo em 
movimento.

 As estatísticas epidemiológicas indicam que vem aumen-
tando o número de pessoas com distúrbios do sono, um dos indi-
cativos seria o declínio na média diária de horas de sono, que eram 
cerca de oito em 1960, e cerca de seis hoje, vinculados a isso esta 
o aumento da jornada de trabalho, stress e o sedentarismo. 

Especificamente o exercício aeróbico contribui muito para a 
saúde cardiovascular, otimiza a respiração e aumenta o gasto ener-
gético, reduzindo a ansiedade, além de outros benefícios. Um es-
tudo realizado por uma universidade paulista avaliando indivídu-
os com insônia, analisou os efeitos do exercício aeróbio vigoroso, 
concluiu-se que moderando o exercício de treinamento aeróbio, 
melhora a qualidade do sono.

 Os dados da Organização Mundial de Saúde indicam que 
150 minutos por semana de atividade física resulta numa redução 
de 65% do risco de sonolência durante o dia, o que é considerado 
como um indicador de sono de boa qualidade. Essa indicação de 
exercício moderado pode reduzir cerca de 68% de risco de câim-
bras noturnas , e 45% das dificuldades de concentração associados 
à fadiga. 

Pessoas com insônia muitas vezes têm de recorrer a medica-
mentos para dormir, conseguindo somente assim ter um verda-
deiro descanso para que possam continuar suas atividades diárias 
sem interrupção.

Exercícios como caminhada diária, danças ou bicicleta em 
ritmo constante, mas moderado, não só oferecem benefícios sig-
nificativos em nossa aptidão e nossa saúde, mas pode melhorar 
significativamente a qualidade de vida de pessoas que sofrem de 
insônia. Devemos tentar promover um sono agradável, para isso o 
exercício pode ser a ferramenta necessária para chegar a esse ob-
jetivo. Porém devemos ter o cuidado de não realizar exercícios ex-
tenuantes menos de 5 horas antes de dormir, já que nesse caso são 
necessárias algumas horas para relaxar e conseguir cair no sono.

Dormir bem é uma das razões para fazermos exercícios e colo-
car o corpo em movimento para continuar com sono de qualidade, 
afinal praticantes de atividade física não tem apenas um sono de 
qualidade, mas são mais dispostos durante o trabalho, tem maior 
tolerância ao stress, além de uma qualidade de saúde geral.

Exercício Físico no combater 
a ObesidadeA psicóloga do Cras Sagra-

da Família, Rosana Hermannn, 
e a pedadoga e responsável pe-
las políticas públicas para mu-
lheres em Redentora, Ediliane 
Machado, participaram do En-
contro Lei Maria da Penha - 12 
anos protegendo a mulher, que 
aconteceu no dia 07 de agosto, 
no Centro de Eventos Unijuí. O 
evento foi realizado pela Coor-
denadoria da Mulher de Ijuí.

O encontro teve o objetivo 
de preparar a rede socioassis-
tencial para acolher a família 
em situação de violência do-
méstica. Entre os temas aborda-
dos estiveram “as consequên-
cias da violência doméstica na 
saúde mental familiar ao longo 
do desenvolvimento humano”, 
“agressões de filhos contra 
mães”, e “o que são políticas 

Profissionais do Cras participam de 
eventosobre a Lei Maria da Penha

Ediliane Machado e Rosana Hermann participaram do seminário em Ijuí

para as mulheres”.
A Lei Maria da Penha visa a 

proteger mulheres da violência 
física e verbal.

De acordo com a primeira 
dama e responsável pela Secre-
taria Municipal de Assistência 

Social de Redentora, Eliane 
Amaral Costa, a violência do-
méstica é um problema grave 
que precisa ser enfrentado, por-
que se torna, muitas

vezes, rotina, e pode levar à 
morte de mulheres.

Ascom/Redentora
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Alunos de escola municipal 
realizam mais uma etapa do 
Programa União faz a Vida
Os alunos e professores do 

8º ano da E.M.E.F. Tenente 
Portela, realizaram mais uma 
ação do Projeto: Lição de vida: 
Pensando no futuro. A inciativa 
faz parte do Programa União 
Faz a Vida.

O evento que tem como 
objetivo trazer até a escola pa-
lestras e atividades lúdicas que 
tenham o potencial de influên-
ciar, inspirar e motivar os alu-
nos para o futuro.

Nesta oportunidade o pa-
lestrante foi o Pastor Josias 
Leão, que ressaltou em sua fala 

os erros que os adolescentes e 
os jovens não devem cometer, 
pois é nessa etapa da vida que 
desenvolvemos nossa persona-
lidade e construímos nosso ca-
ráter, pois ao longo de nossas 
vidas iremos “colher aquilo que 
plantamos”.

O educandário  portelense 
divulgou que acredita que vi-
venciando, praticando atitudes 
e resgatando os valores iremos 
formar cidadãos mais justos e 
solidários, contribuindo para a 
educação integral de crianças, 
adolescentes e jovens. 

Medida de eficiência energética vai reduzir 
consumo de luz na Prefeitura de Três Passos

A Prefeitura Municipal 
de Três Passos firmou parce-
ria com a Rio Grande Energia 
(RGE) para a eficientização da 
iluminação interna dos prédios 
do Centro Administrativo, sem 
custos para a municipalidade.

Entre as exigências para par-
ticipar dos programas da RGE é 
que o município deve estar com 
as faturas em dia e ser selecio-
nada entre centenas de prefei-
turas na área de atendimento 
da concessionária, para poder 
receber as melhorias.

Segundo o engenheiro ele-
tricista da Prefeitura, Ronaldo 
Funchal, o projeto visa reduzir 
o consumo de energia elétrica 
por meio de ações de substitui-
ção das lâmpadas fluorescentes 
de 40 W e lâmpadas fluores-
centes compactas por lâmpa-
das tubulares e de LED 18 W, 
resultando na redução da carga 
instalada em aproximadamen-
te 55% da carga de ilumina-
ção. “Além disso, como a vida 

útil das lâmpadas LED atinge 
25.000 h enquanto a fluores-
cente possui vida útil de 7.500 
h (três vezes a durabilidade de 
uma fluorescente)e o fluxo lu-
minoso é maior, a economia e 
a qualidade da luz é significati-
va”, explicou o engenheiro.

Conforme ressalta o prefeito 
Municipal, José Carlos Amaral, 
a ideia é estender o projeto para 
todos os prédios municipais, 

como as unidades de saúde, es-
colas e demais prédios, visando 
a redução de despesas com a 
fatura, a mão-de-obra e dos ma-
teriais de reposição.

Cerca de 300 lâmpadas fo-
ram trocadas no Centro Admi-
nistrativo nos dias 07 e 08 de 
agosto, por uma empresa con-
veniada a RGE. Os materiais 
retirados deverão ter destinos 
ambientalmente corretos.

Escolinha do Miraguai recebe uniformes
Na tarde desta terça-feira 

(7), o prefeito Clairton Carbo-
ni, acompanhado da Secretária 
Municipal de Educação, Irinéia 
Koch e do Diretor de Esportes, 
Edir Avrela, entregaram um ter-
no de uniformes esportivos para 
alunos da Escolinha de Futebol 
do Esporte Clube Miraguai de 
Tenente Portela. 

A entrega dos materiais foi 
realizada na sede do clube, no 
gramado, o prefeito ao lado 
professor Tiago, entregou um 
calção e uma camiseta para os 
atletas.

O Chefe do Executivo, falou 
aos meninos, e para alguns pais 
presentes, da importância de in-
centivar o esporte desde cedo, 
pois é através dele, que surgem 

novos talentos e também é fun-
damental para o desenvolvi-
mento e formação com cidadão. 

A Administração Municipal 
através de um convênio firma-
do com o CER Miraguai, repas-
sa um valor mensal a entidade, 
que disponibilizada toda sua es-
trutura para a prática esportiva, 
preparando os atletas para as 
competições.

Troca de lâmpadas ajudou na  iniciativa
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Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

O título de nossa meditação desta semana nos leva a algumas 
indagações interessantes. O que significa intimidade com Deus? 
Por que devemos obtê-la? Como podemos conseguir isso? É isso 
que Deus quer de nós? Na presente coluna examinaremos alguns 
textos bíblicos que nos levam a concluir que o homem foi criado 
por Deus para ter intimidade com Ele.

Primeiramente, temos que entender que nossa humanidade 
nos leva a manifestarmos interesses carnais, prazeres do mundo 
que satisfazem nosso coração, mas que nem sempre agradam ao 
Senhor. Assim, para que possamos agradar a Deus é necessário 
alcançar intimidade com Ele, através de uma vida de oração. No 
livro de Daniel, capítulo 6 temos uma história interessante. Daniel 
era um homem temente a Deus e que diariamente entrava em Sua 
presença através da oração. Graças a isso, ele era abençoado nas 
tarefas de administração do tesouro persa e por isso se destaca-
va aos olhos do rei daquele país. Isso gerou inveja nos demais 
administradores, que induziram o rei a outorgar um decreto em 
que, qualquer um que se prostrasse diante de qualquer homem ou 
Deus, deveria ser lançado na cova dos leões. Como eles já ima-
ginavam, isso não impediu Daniel de manter a intimidade com o 
Senhor, motivo que o levou a ser acusado pelos invejosos diante 
do rei. Este, com muito pesar, se viu obrigado a cumprir sua pala-
vra e enviou Daniel para a cova dos leões. Mas Deus estava com 
Daniel e no outro dia, bem cedo, quando o rei foi visitar a cova, 
viu que Daniel ainda estava vivo em meio às feras.

Outra história interessante nos é relatada no livro de 1 Crôni-
cas 4:9-10, em que é narrada a vida de Jabez, cujo nome significa 
“homem de dores”. A Bíblia nos relata que sua mãe lhe deu esse 
nome porque teve um parto difícil e seu nascimento se deu em 
meio a muitas dores. Na tradição judaica os nomes são escolhidos 
para proferir uma benção (ou maldição), ou ainda, para lembrar 
uma característica do momento do nascimento através do sentido 
do nome. Mesmo o nome que busca recordar um fato relacionado 
a ocasião do nascimento, servia como um modo de proferir algo 
relativo à personalidade daquele novo ser. Assim, Jabez teve uma 
vida difícil, provavelmente induzida pela profecia que lhe foi pro-
ferida através da boca de sua mãe. Mas, lemos no versículo 10 que 
Jabez não se conformou com sua situação e orou a Deus pedindo 
que o Senhor o abençoasse e o livrasse das dores. E a Bíblia nos 
relata que Deus ouviu o seu pedido, e que após isso Jabez se tor-
nou o homem mais respeitado de sua família.

Jabez e Daniel tem muito em comum, ambos foram homens 
tementes a Deus, que depositavam toda sua confiança no Senhor 
e, como consequencia natural de seu relacionamento com Deus, 
também foram muito respeitados em seus meios sociais. Isso nos 
leva a concluir que a intimidade com Deus produz frutos excelen-
tes em nossas vidas. Também nos esclarece que essa intimidade 
é alcançada através de uma vida de oração, a qual para produzir 
intimidade deve ser sincera, refletindo nosso estado de espírito. 
Jesus quando nos ensinou o Pai Nosso queria que entendêssemos 
quais os requisitos necessários para uma oração sincera diante de 
Deus que são: o modo de nos apresentarmos a Deus adorando-O 
por quem Ele é (Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o 
Seu nome); a submissão à Sua vontade (seja feita a Vossa vonta-
de); petições por nossas necessidades (o pão nosso de cada dia nos 
dai hoje); reconhecimento de que somos pecadores e dependentes 
D’Ele (perdoai as nossas ofensas) e que necessitamos perdoar e 
amar aos nossos irmãos (assim como perdoamos a quem nos te-
nha ofendido). A oração deve ser encarada como uma conversa 
com alguém que você ama e respeita, mas que, acima de tudo, 
confia suficientemente para lhe contar suas coisas mais íntimas, 
suas vitórias, suas esperanças, seus temores, suas necessidades e 
sua gratidão.

INTMIDADE QUE AGRADA DEUS

Dalmiro Poschi Caminha – Bel. em Direito, esp. em Dto. 
Constit., estud. em Teologia

Coluna vinculada à Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua 
Guaporé, 344, em frente ao Parque de Máquinas da Prefeitura – 
culto às terças, quartas, sextas e domingos, às 19 horas.

Hospital Santo Antônio receberá 
recursos da consulta popular

Na tarde desta terça-feira 
(07), na secretaria estadual da 
Saúde (SES), foi realizada a 
assinatura de doze convênios 
referentes a Consulta Popular. 
O montante a ser liberado ultra-
passa R$ 1 milhão. O ato teve 
a presença do titular da SES, 
Francisco Paz, e de represen-
tantes das instituições contem-
pladas.

A Associação Hospitalar 
Beneficente Santo Antônio 
(HSA), de Tenente Portela, re-
ceberá R$ 80 mil. O recurso 
será aplicado na aquisição de 
equipamentos. Outra entidade 
da Região Celeiro contempla-
da é a Associação Hospitalar 
Bom Pastor de Santo Augusto, 
que também ganhará R$ 80 mil 
para a compra de equipamen-
tos.
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Alunos de Derubadas conseguem 
bons resultados no Jergs

Além do HSA de Tenente Portela o Bom Pastor de Santo Augusto também 
será beneficiado

Neste ano de 2018, nova-
mente a Escola Municipal Sal-
to Grande está participando de 
competição que envolvem atle-
tas estudantes do estado em vá-
rias modalidades esportivas. Os 
Jogos Estudantis do Rio Gran-
de do Sul acontece ao longo do 
ano letivo e tem por finalidade 
estimular à prática esportiva 
nas escolas públicas, bem como 
mobilizar a comunidade escolar 
em prol do esporte educacional.

A escola Municipal Salto 
Grande participou das compe-
tições do atletismo e Tênis de 
mesa à nível de coordenado-
ria, orientado pelo professor de 
Educação Física, Magnus An-
tônio Geroldini.

Os atletas muito bem repre-
sentaram o educandário, con-
quistando um bom resultado e 
desempenho nas competições. 
Se destacaram as participação 
dos  alunos/atletas no Tênis de 
Mesa e Atletismo com repre-
sentação na fase de coordena-
doria que aconteceu no dia 01 e 
06 de agosto de 2018 nas cida-
des de Três Passos e Crissiumal 
com o(a)s aluno(a)s: Nicolas 
Geroldini, Anderson Gabriel 
Horst, Gean Carlos Alves, Ariel 
Führ, Alexandre Fritsch Muller, 
Ian Gustavo Lammel, Cauana 
de Moura da Silva, Gracieli de 
Moura, Cynthia Lammel Foga-
ça e Letícia Becker. Destaca-
mos a aluna Cynthia Lammel 
Fogaça classificada em 1º lugar 
no Tênis de Mesa infantil fe-

minino; os alunos Ian Gustavo 
Lammel e Nicolas Geroldini 
classificados em 1º e 2º lugar no 
Tênis de Mesa infantil mascu-
lino. Ainda destacamos que es-
tes atletas classificaram-se para 
disputar a fase regional que 
acontece no próximo dia 14/08 
na cidade de São Luis Gonzaga. 
A etapa regional do atletismo 
acontecerá no dia 30 de agosto 
em Santo Ângelo com a repre-
sentação do aluno/atleta Nico-

las Geroldini 1º colocado no 
salto em altura na fase de CRE.

A Gestora Municipal de 
Educação Cultura e Desporto 
professora Cristiane Führ, Para-
beniza todos os atletas que par-
ticiparam das competições e em 
especial aos medalhistas pela 
brilhante representação nos 
JERGS e ao professor e funcio-
nários que se empenharam na 
organização e preparação dos 
atletas para os jogos.
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Tenente Portela 63 anos: Uma cidade que     cresce através do trabalho de seu povo

Eu cheguei em Tenente Portela em 2014, ou seja, estou prestes a completar 
quatro anos de residência e trabalho aqui. Em pouco tempo fui seduzido pela cida-
de da mesma maneira com que um inocente menino é seduzido pelos olhos verdes 
da menina nova que chega na escola. Foi amor à primeira vista.

Tenente Portela é uma cidade apaixonante. Não consigo explicar o que ela tem 
de especial. É algo que não se traduz em palavras. Talvez a torre da igreja que com 
o símbolo cristão da cruz abençoa aqueles que aqui se apresentam para morar e 
trabalhar. Talvez seja o desenho da cidade com suas praças que dá um sentimento 
de que acolhimento e receptividade. Talvez seja a sua gente que tem uma maneira 
diferente de ver e viver no mundo.

Pelo menos dois grupos no Facebook provam isso. Nas fotos do município 
que são compartilhadas nesses grupos, o que mais se encontra são comentários 
apaixonados de um povo que muitas vezes já deixou a paróquia há muitos anos, 
mas que vê sua mente ser assaltada pelo sentimento de saudosismo e lembranças.

A cidade que se transforma sem perder a sua essência. Cresce sem perder a 
particularidade de ser uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mun-
do. Tenente Portela não parou no tempo, mas é como se o tempo parasse nela. O 
tempo aqui é diferente. O tempo aqui é eterno. Quem mora em Tenente Portela 
aprende a gostar cidade de uma maneira inverossímil.

Aos 63 anos, Tenente Portela não é maior maravilha do mundo. Aqui residem 
graves problemas que carecem de soluções. Aqui triunfam tantos percalços como 
a maioria dos demais lugares do Brasil, mas tem algo neste lugar que é diferente.

Não melhor, nem pior, apenas diferente. Tem algo apaixonante no ar. Algo que 
faz você sentir orgulho em dizer que mora em Tenente Portela. Esse não é um 
município, esse é um lar, que mesmo quando você não habita mais nele, ele não 
deixa de habitar em você. E quando você aqui reside ai o sentimento é diferente. 
É indescritível.

Parabéns Tenente Portela pelos seus 63 anos e obrigado por me permitir fazer 
parte da sua história.

A Tenente Portela que 
habita em quem vive 

aqui
Por Jonas Martins

Hospital Santo Antônio no inicio dos anos 60, ainda de madeira em uma Tenente 
Portela que começava a ganhar ares urbanos.

Antigo Ginásio Aurélio Porto. Mais tarde esse prédio foi alvo de um incêndio.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida ainda em construção.

O histórico dia em que nevou em Tenente Portela

Fotos: Arquivo 
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Tenente Portela 63 anos: Uma cidade que     cresce através do trabalho de seu povo

Hospital Santo Antônio atualmente. Uma referência em saúde com mais de 400 
funcionários e quase 20 especialidades atendendo mais de 100 municipios

O Centro cultural funciona hoje no mesmo local do ginásio Aurelio Porto. A 
arquitetura é identica.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida atualmente. Uma das mais belas da região.

Mesmo não nevando mais, o inverno ainda rende belas paisagens

Nos últimos 10 anos o município de Tenente Portela passou por uma verda-
deira transformação econômica. Se desde os anos 70 o grosso da economia local 
estava depositado na Cotrijuí, onde o dinheiro parado atravancava outros setores 
do município, a partir das notícias de que a cooperativa não vinha bem das pernas 
as coisas começaram a mudar.

Produtores agrícolas que tinham boa parte do seu patrimônio depositado em 
soja na cooperativa começaram a faturar seus dividendos e investir em outros 
setores. Quem mais se beneficiou com essa manobra econômica foi o setor imo-
biliário que sofreu uma grande ascensão.

O setor imobiliário foi impactado pelo crescimento do Hospital Santo Antô-
nio, que na última década saiu de uma casa de saúde local para se tornar em um 
dos principais hospitais do interior do estado. Com isso a entidade tornou-se o 
maior empregador do município e atraiu mão de obra que buscaram residência na 
cidade abrindo mais margem para crescimento do setor imobiliário que fomenta-
do pela alta procura transformou Tenente Portela em uma cidade em obras.

Outro fator economicamente relevante é o número de médicos residentes em 
Tenente Portela. São cerca de 40 profissionais médicos com salários que variam 
entre R$ 20 mil e R$ 50 mil reais, além do aumento da renda de muitos deles 
através de clínicas particulares. O salário de um médico corresponde em média ao 
salário de 25 ou mais trabalhadores normais o que injeta na economia uma renda 
considerável.

Ao mesmo tempo, em que o setor privado vem transformando as condições 
econômicas da cidade, o setor público não tem obtido o mesmo sucesso em suas 
inciativas. Nos últimos 10 anos pode ser destacadas poucas alternativas que in-
fluenciaram diretamente na geração de emprego e renda que foram capitaneados 
pelo poder público.

A instalação de uma empresa de laticínios que tinha potencialidade de empre-
gabilidade para pelo menos 35 pessoas se mostrou fracassada quando a empresa 
se viu envolvida em uma investigação criminal na Operação Leite Compensado e 
acabou fechando as portas respondendo diversos processos na esfera trabalhista.

A chegada da Incubadora de Ovos da Mais Frango, mostrou-se uma grande 
iniciativa do ponto de vista tributário, mas não correspondeu no ponto de vista 
empregatício, já que gera poucas vagas. O Distrito Industrial foi até agora a ini-
ciativa mais comemorada, pois, era um projeto parado a diversos anos. No local 
a municipalidade conseguiu atrair a BRQ alimentos que está funcionando e ge-
rando empregos.

Apesar de a pouca efetividade do poder público, o município vem mudando 
gradativamente graças ao desempenho do setor privado principalmente devido ao 
crescimento do Hospital Santo Antônio e o desenvolvimento do setor primário, 
que fomenta o mercado imobiliário gerando emprego e renda através da Cons-
trução Civil.

Economia que se transforma

Fotos:Jalmo Fornari
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Derrubadas

GERAL

CÂMARA DE VEREADORES DE DERRUBADAS

No dia seis de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, reuniu-
-se a Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas, sob a Presidência 
do Vereador CRISTIANO CARVALHO. A sessão também contou com a 
presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE 
TUZZIN, ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, ISOLDE TERE-
SINHA HERGESSEL, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO MACHADO 
VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 
procedesse a leitura da Licença do Vereador titular Magnus Antônio Ge-
roldini, por período determinado, nos dias 03 a 10 de agosto de 2018, por 
motivos particulares, bem como a leitura da Convocação da Suplente de 
Vereadora Isolde Teresinha Hergessel, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a ATA Nº 
022/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 02 de julho de 2018, às 
18h30min, a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou có-
pias xerográficas das seguintes Atas: ATA Nº 023/2018, da Sessão Ordinária 
realizada no dia 09 de julho de 2018, às 18h30min, ATA Nº 024/2018, da 
Sessão Extraordinária, realizada no dia 26 de julho de 2018, às 08h30min. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguinte Vereador: 
Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Requereu ao Prefeito Munici-
pal de Derrubadas, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos e a organização de 
uma reunião em conjunto, envolvendo Poder Executivo, Legislativo, ACI, 
e demais interessados em solucionar o problema de animais abandonados 
(cães e gatos) na cidade de Derrubadas, buscando soluções ou meios de 
como poderemos proceder quanto ao tema, entre os quais a construção de 
um canil municipal, ou campanhas de conscientização envolvendo a popu-
lação para que evitem de deixarem seus animais domésticos soltos nas ruas. 
Salientou o Vereador proponente que a questão dos animais abandonados/
soltos trás sérios riscos à saúde pública, transtornos a limpeza urbana, além 
de ter um aspecto negativo em se tratando de turismo. Este Requerimento 
foi aprovado por unanimidade, subscrito pelos Vereadores Osmar Von Mül-
ler e Cristiano Carvalho. 

Do Vereador Aldori Biguelini: I) Requereu envio de ofício à Empre-
sa Telefônica Brasil S.A (VIVO), solicitando a realização de melhorias no 
sinal de telefonia móvel no interior do Município de Derrubadas, locais 
onde os munícipes vem sofrendo com a falta de sinal adequado para efetuar 
ligações e também acessar a Rede Mundial de Computadores – Internet, 
hoje indispensável na vida das pessoas, não mais sendo comodidade e sim 
uma necessidade do mundo atual. Salientou o Vereador proponente que na 
região já existe infraestrutura de antenas que poderão ser utilizadas para o 
melhoramento do sinal, não demandando de grandes investimentos por par-
te da operadora. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscri-
to pelas Bancadas do MDB e Progressistas. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando deter-
minação ao setor competente da municipalidade, orientando para que não 
fossem executadas músicas internacionais, quando do Desfile Cívico, por 
parte da Banda Marcial Municipal, bem como possíveis outras bandas que 
venham a se apresentar, haja vista, tratar-se do Dia da Pátria. Este Requeri-
mento foi aprovado por unanimidade. 

Do Vereador Osmar Von Müller: Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. 
Alair Cemin, solicitando informações dos motivos de ainda não ter sido 
concluído e inaugurado o Auditório Municipal, construído junto a Praça 
Municipal Dorival Rigodanzo, na cidade de Derrubadas, o qual encontra-se 
há um bom período com as obras paralisadas, tendo sido iniciado ainda na 
administração passada. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para aprecia-
ção dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 016/2018: que Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a conceder auxílio transporte aos estudantes universitários residen-
tes no Município de Derrubadas/RS e dá outras providências. Este Projeto 
de Lei permanece sustado para maiores estudos. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2018: que Estabelece normas para licen-
ciamento de Feiras Eventuais ou Itinerantes e dá outras providências. Este 
Projeto de foi sustado para maiores estudos. 

PROJETO DE LEI Nº 022/2018: que Altera a Lei Municipal nº 
979/2012, que atualiza valores de taxas de licenciamento ambiental mu-
nicipal e dá outras providências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado 
junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 023/2018: que Revoga incisos e altera a reda-
ção do caput do Art. 42, de Lei Municipal nº 806/2009, que dispõe so-
bre a Política do Meio Ambiente do Município de Derrubadas e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões 
Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 024/2018: que Altera a redação de dispositivos 
da Lei Municipal nº 345/2000, que dispõe sobre a Organização do Sistema 
Municipal de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle 
da Política Ambiental do Município de Derrubadas e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 025/2018: que Altera a relação da Estrutura das 
Unidades Orçamentárias da Lei Municipal nº 1247/2017 e dá outras provi-
dências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Per-
manentes. 

PROJETO DE LEI Nº 028/2018: que Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a receber móveis e imóveis em doação e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi baixado para as Comissões Permanentes.  

PROJETO DE LEI Nº 029/2018: que Institui o Programa de subsídio 
para o Plantio de Milho da Safra 2018/2019, aos produtores rurais e dá ou-
tras providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprova-
do por unanimidade e em seguida foi o mesmo baixado para as Comissões 
Permanentes. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2018: que Suplementa crédito 
orçamentário e dá outras providências. Este Projeto de Resolução teve seu 
Regime de Urgência aprovado por unanimidade e em seguida foi o mesmo 
baixado para as Comissões Permanentes.

Rodeio Show marca programação dos 
63 anos anos de Tenente Portela

Tenente Portela completa 62 
anos no próximo dia 18. Para 
comemorar a data está aconte-
cendo no município uma inten-
sa programação que começou 
com a Cavalgada Tenente Ma-
rio Portela Fagundes que acon-
teceu no último final de sema-
na.

O ponto alto das comemo-
rações este ano será o rodeio 
show da Companhia César Pa-
raná que estará se apresentando 
na cidade durante quatro noites 
nos dias 16, 17, 18 e 19.

A arena esta sendo montada 
no local onde tradicionalmente 
Tenente Portela recebe espetá-
culos como circos, ou seja, na 
Avenida Santa Rosa próximo 
ao trevo de saída para Derruba-
das.

O local terá capacidade para 
3500 expectadores nas arqui-
bancadas e mais espaço de ca-
marotes. Apesar de o evento 
estar inserido na programação 
do município haverá cobrança 
de ingressos. O valor da entra-
da custará no dia 16, R$ 15,00, 
dia 17 custará R$ 20,00, dia 18 
por ter baile junto o ingresso 
custará R$ 25,00 e no dia 19 o 
custo será de R$ 20,00. Os ca-
marotes estão sendo vendidos 
separadamente. Os ingressos 
antecipados estão sendo comer-
cializados na Farmácia Tolotti e 
na ACI.

Nos dias 16 e 17 após a 
apresentação do rodeio haverá 
shows com Djs.

No dia 18, dia do aniversário 
do município, toda a programa-
ção estará concentrada na arena 
de Rodeio. Será de frente do 
espaço que vai ser dada a larga-
da para a Corrida Rústica. No 
local também vai ocorrer ma-
teada, apresentações artísticas 
e será servido um bolo de 63 
metros. Durante o dia, quando 
ocorre esses eventos, não have-
rá cobrança de ingressos.

César Paraná é um dos principais locutores de rodeio do Bra-
sil e seus irmãos, consagram-se cada vez mais como alguns dos 
maiores empresários do ramo em todo o país. O rodeio conta 
com show pirotécnico e também show piromusical, que consiste 
em um espetáculo de disparo de fogos de artifício sincronizados 
com música. Os efeitos pirotécnicos são criados, combinados e 
acionados conforme os acordes musicais, o que proporciona uma 
integração entre música e pirotecnia. A equipe César Paraná traz 
também para o show peões de rodeio profissionais de diversas 
regiões do Brasil e vinte touros treinados.

Cesar Paraná

Programação municipal 
11/08, Sábado
Café Colonial Beneficente do Hospital Santo Antônio
Horário: das 17hs às 22hs
Local: Ginásio da Igreja Católica
12/08, Domingo
Festa Esportiva
Horário: Manhã e tarde
Local: Linha da Paz
13/08, Segunda-feira
Sessão Solene da Câmara Municipal de Vereadores
Horário: 19 horas
Local: Câmara Municipal de Vereadores
15/08, Quarta-feira
Dia do Prefeito Mirim
Horário: 8 horas
Local: Gabinete do Prefeito

Programação até o 
próximo dia 15

Show de fogos faz parte da atração

Montaria em touro é uma das atrações do Rodeio
Fotos: divulgação
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SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresen-
tando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.
O cidadão MARCIRIO DE OLIVEIRA nascido em TENENTE POR-
TELA - RS aos 26 de março de 1965.  Filho de Albino Alves de Oli-
veira e de Orestia Quadros de Oliveira. E dona ODETE DE SOUZA 
nascida em TENENTE PORTELA-RS aos 28 de março de 1971. Fi-
lha dde Margarida de Souza. Se alguém de impedimento, oponha-se 
na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 13/09/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na 
imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 09 de agosto 
de 2018.
                                                Claudineia Holland
                                                              Escrevente Autorizado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 

A Comissão Eleitoral da eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Redentora - 
SSPMR no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social CONVOCA a todos os Associados 
do SSPMR, para a Eleição de nova Diretoria do SSPMR, que elegerá a Diretoria e, Conselho Fiscal 
a ser realizada no dia 04 de setembro de 2018, no horário das 17 às 20h, na Sede do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Redentora, localizado na Avenida Constante Luiz Gemelli, nº 219, 
através de votação secreta, cujos votos serão coletados em URNA fixa na Sede do Sindicato. O prazo 
para inscrição de chapas será de 10 (dez) dias antes da eleição sendo que o requerimento de inscrição 
deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral e protocolizado na sede do sindicato, no horário de 08:00 
às 11:30hs e 13:30 à 17:00hs de segunda à sexta feira, até o dia 24/08/2018, tendo como prazo de im-
pugnação de candidaturas o dia 29/08/2018. Poderão votar todos os Associados, filiados até 12 (doze) 
meses antes da eleição, em dia com a tesouraria do SSPMR e em conformidade com as disposições 
estatutárias e regimentais do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Redentora. O mandato 
dos eleitos será de 03 (três) anos de 05 de setembro de 2018 a 04 de setembro de 2021, com posse no 
dia 05 de setembro de 2018.

                                                      Redentora, 03 de agosto de 2018                                                 
Marlene Schunemann

Presidente da Comissão Eleitoral
Irene Cortes Machado                                     Ana Nelci Langner

       Secretaria                                                         Relatora

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018. OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática. 
JULGAMENTO: 24/08/2018 às 08h:30min. 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. Vista Gaúcha, RS, 10/08/2018

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

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

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresen-
tando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.
O cidadão DIEGO AGUIR CAMPOS DA SILVA nascido em DES-
CANSO/SC aos 18 DE MAIO DE 1991.  Filho de José Valmir da 
Silva e de Leonir Fatima Campos. E dona CLÁUDIA GRAZIELA 
WEIGNER nascida em ITAPIRANGA/SC aos 14 DE FEVEREIRO 
DE 1984. Filha de Clécio Mário Weigner e de Erna   Wagner Weigner. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 04/09/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na 
imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 03 de agosto 
de 2018.
                                                Claudineia Holland
                                                              Escrevente Autorizado

Teatro Bolinha anuncia fim 
das atividades

frase “Um país sem cultura 
é um país sem futuro” foram 
as últimas palavras ditas no co-
municado de encerramento das 
atividades do Teatro Bolinha. 
Na manhã desta quinta-feira 
(09), através das redes sociais, 
a direção do teatro, que marcou 
gerações, anunciou o fim da 
companhia de teatro itinerante.

Segundo o comunicado a 
crise financeira, burocracias e 
falta de apoio foram motivos 
para a paralização das ativida-

des.  Através da not, Bolinha, 
agradeceu a todos os artistas 
que passaram pela companhia 
aos longos dos anos, bem como, 
aos amigos e fãs da trupe. 

Na rede social pessoas cha-
teadas com o termino das apre-
sentações demostraram nos 
comentários seus posiciona-
mentos e carinho.  Em 8 horas, 
aproximadamente 600 inter-
nautas reagiram a publicação 
que viralizou através de quase 
50 compartilhamentos.

Bolinha se apresentou diversas vezes em Tenente Portela
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EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

Os casais portelenses Telmo e Fatima Rosa Lopes e Juraci e Marilene Cas-
taman com a filha Ana Sarah, e as Irmãs Marcia e Sandra Marroni, rumaram 
para um tour na Turquia, visitando vários pontos turísticos, entre eles a famosa 
Capadócia, com direito a voo de balão.

Reinauguração da Galeria dos Ex-Presidentes, onde foi fei-
ta uma homenagem a eles e seus familiares presentes, logo 
após o presidente Diego Rosa Lopes passou a presidência a 
Ronei Poersch, que deu posse ao novo conselho diretor.

Quem tá que tá é 
minha aluna de piano 
, a gatinha Maria Isa-
bel Hanauer, a Bel, 
que se apresentou em 
São José do Cedro-
-SC, numa coreogra-
fia de patins halo com 
a professora Alessan-
dra Luiza Schneider 
no sábado dia 4.
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

A época da Revolução Federalista, o Marechal Floria-
no Peixoto presidia o Brasil. Sua primeira medida sobre o 
que estaria acontecendo no Rio Grande do Sul foi enviar 
tropas federais ao estado em apoio a Júlio de Castilhos. 
As tropas foram chamadas de Legalistas e se dividiram 
em três fontes de combate. O Governo gaúcho também, 
por sua vez, convocou a polícia estadual para defender 
seu governo. Vários combates foram travados daí em 
diante.

           Durante o conflito, houve um momento em que 
a prática da degola foi utilizada. A degola dos prisioneiros 
não foi rara em ambos os lados, adquirindo o caráter re-
vanchista. 

             Durante muito tempo foi atribuído ao coronel 
maragato Adão Latorre a degola de 300 pica – paus, pri-
sioneiros, ás margens do Rio Negro, contidos em uma 
taipa, um tipo de cercado de pedras para o gado, que 
ficou conhecido como Potreiro das Almas, nas cercanias 
de Bagé, hoje em território de Hulha Negra.

              O fato porém, é desmentido por vários do-
cumentos históricos, como o diário do general maragato 
João Nunes da Silva Tavares, que se refere o número de 
300 como sendo as baixas dos inimigos, entre mortos em 
combate e feridos. Afirma o general que o número de de-
golados foi de 23 “patriotas”, membros da força revolucio-
naria castilhistas, sendo todos assassinados.

             No combate do Boi Preto, em abril, foram 250 
maragatos degolados em represália à degola do Rio Ne-
gro. O pica-pau Cherengue ou Xerengue rivalizava com 
Latorre em números de degolas praticadas, muitas vezes 
em meio a zombarias e humilhações, e não com frequên-
cia, era antecedida por castração. Conta-se, que apostas 
eram feitas em corridas de degolados. Na degola conven-
cional a vítima ajoelhada, tinha as pernas e mãos amar-
radas, a cabeça estendida para trás e a faca era passada 
“de orelha a orelha”, como se degolasse uma ovelha. Os 
ressentimentos acumulados, as desavenças pessoais, 
somados ao caráter rude do homem da campanha acos-
tumados a sacrificar o gado, tenta explicar estes atos de 
tamanha selvageria.

       Aqui em nossa região, mais precisamente na co-
munidade de Pedro Paiva, interior de Santo Augusto, en-
contra-se o Cemitério dos Degolados. Em 30 de janeiro 
de 2015, após passar por reformas onde foram instala-
dos painéis contando trechos da história local, conhecida 
como Revolução de 1923, intitulada “Revolução Liberta-
dora”. O Cemitério está localizado as margens da ERS 
155, no Km 75 Interior de Santo Augusto. Ali foi ponto de 
encontro entre chimangos e maragatos e várias pessoas 
foram degoladas, fato que resultou no nome do local e faz 
parte da rota turística do Salto do Yucumã.

        A Revolução Federalista foi derrotada em 24 de 
junho de 1895 no combate de Campo Osório, quando o 
Almirante Saldanha da Gama, possuidor de um contin-
gente de 400 homens, 100 deles marinheiros, lutou até 
morrer contra os pica-paus comandados pelo general Hi-
pólito Ribeiro.

            A derrota causou grande comoção no lado fe-
deralista e acelerou o processo de paz, que foi assinado 
no dia 23 de agosto de 1895, na cidade de Pelotas, que 
na época tinha como presidente da República Prudente 
de Morais e o emissário do governo federal era Galvão 
de Queirós.

             Muito sangue derramado, muitas mortes, cruel-
dade... assim se deu a Revolução Federalista.

  Até a próxima.

 Revolução federalista: 
Revolução das Degolas

Administração Municipal 
de Redentora, através da Secre-
taria Municipal da Saúde, rea-
lizou, no dia 06 de agosto, um 
Hiperdia no bairro São José. Na 
ocasião, a equipe da ESF verifi-
cou a pressão arterial, realizou 
testes de glicose e fez renova-
ção de receitas com os morado-
res.

A secretária municipal da 
Saúde, Carla Regina dos Santos 
Miranda, participou do Segun-
do Encontro Estadual para For-
talecimento da Atenção Básica, 
promovido pelo Ministério da 
Saúde, em Ijuí, nos dias 31 de 
julho e 01 de agosto.

Segundo Carla, na capaci-
tação discutiu-se sobre aspec-
tos que precisam melhorar na 
Atenção Básica e sobre o fluxo 
de atendimento. Também fo-
ram realizadas oficinas sobre a 
nova portaria do Governo Fe-
deral sobre a Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB), 
que estabelece a revisão de di-
retrizes para a organização da 

Secretaria Municipal da Saúde de 
Redentora Realiza Hiperdia

Atenção Básica no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 
e sobre o Prontuário Eletrônico, 
que será instalado em breve nos 
Postos de Saúde.

Também participaram da 
capacitação uma médica do 
Programa Mais Médicos e uma 
funcionária do Setor Adminis-
trativo da Secretaria de Reden-
tora.

No dia 03 de agosto Car-
la e uma médica do Programa 

Mais Médicos foram a Nova 
Boa Vista participar do Encon-
tro Regional sobre Formação e 
Conhecimento do Guia de Ges-
tão Autônoma de Medicação 
(GAM). Nesse encontrou hou-
ve palestras sobre saúde mental 
com dois professores da UFSM.

De acordo com o prefeito 
Nilson Paulo Costa, a participa-
ção nos encontros é importante 
para qualificar o atendimento 
na Secretaria da Saúde.

Evento foi realizado no Bairro São Jose

Projeto Câmara Jovem 2018 foi 
promovida em Tenente Portela

Ocorreu no Clube Recre-
ativo Comercial na noite de 
ontem (06) a sessão do projeto 
Câmara jovem 2018. O evento, 
incluído na programação dos 
63 anos de emancipação poli-
tica-administrativa de Tenente 
Portela, buscou trazer alunos 
de escolas municipais e esta-
duais para representação dentro 
do poder legislativo, tornando 
os cidadãos em vereadores da 
sessão e dando autonomia para 
reivindicar projetos dentro das 
comunidades. 

O idealizador do projeto, 
Itomar Ortolan explanou no 
primeiro momento do even-
to. O presidente da Câmara de 
vereadores, Tiago Fuck agra-
deceu os presentes e ressaltou 
a importância da participação 

da juventude nas decisões po-
líticas locais. Posteriormente os 
nove jovens da rede pública de 
ensino subiram ao palco e reali-
zaram o juramento e assumiram 
as cadeiras do poder legislativo. 

Na ocasião diversas autori-

dades locais, pais, professores 
e a comunidade em geral se 
fizeram presente na sessão que 
iniciou às 19h. Os vereadores 
mirins reivindicaram durante 
o plenário projetos elencados 
dentro de seus educandários.

Alunos das escolas de Tenente Portela foram vereadoresz por um dia
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Falta de vagas nas creches 
preocupa pais em Tenente Portela

Segundo um estudo ameri-
cano, publicado em 2010, man-
dar as crianças para escolas de 
educação infantil todos os dias 
pode trazer benefícios para suas 
vidas acadêmicas futuras. Os 
especialistas afirmaram que jo-
vens criados com o auxílio de 
uma escola desde pequenos são 
mais cuidadosos ao lidar com 
situações de risco e ficam pro-
pensos a terem uma vida adulta 
mais desenvolvida. 

No cenário no Rio Grande 
do Sul, porém, a quantidade 
de criança e o número de ins-

tituições não correspondem de 
maneira igualitária. Dados do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE)  apontaram que a de-
manda de escolas infantis até 
2015 não comportavam o nú-
mero de crianças nos municí-
pios. Segundo o TCE, mais de 
150 mil novas vagas precisa-
riam ser abertas dentro da edu-
cação infantil para que crianças 
entre 0 a 6 anos tivessem os 
primeiros contatos com ensinos 
pedagógicos.  

Em Tenente Portela a situa-
ção de falta de vagas nos edu-

candários é evidenciada pelos 
pais, principalmente quando 
por ausência de renda para a 
contratação de empregadas ou 
colocação dos filhos em escolas 
particulares, tendem a procurar 
a administração municipal para 
a matrícula em escolas infantis. 
Nesta semana uma mãe preo-
cupada entrou em contato com 
nossa reportagem mencionando 
que havia procurado a secreta-
ria responsável mas não teve 
sucesso ao solicitar uma vaga 
para o filho. 

A entrevistada, que optou 
pelo sigilo de identidade, men-
cionou trabalhar o dia todo e 
não conseguir ter tal montante 
mensal para pagar uma empre-
gada, por exemplo. Para a so-
lução do problema, pensou em 
matricular o filho, de 2 anos, 
em turno integral em uma es-
cola da rede pública. Ao entrar 
em contato com a Secretária da 
Educação, Cultura e Desporto 
do município, afirmou ter sido 
informada que havia uma lista 

de espera de pais aguardando a 
desistência de outras crianças 
para a matricula de seus filhos 
nas escolas. 

Sobre o assunto, nossa equi-
pe de reportagem entrou em 
contato com a secretaria da pas-
ta, Irinéia Koch. Segundo Iri-
néia, existe uma demanda que 
excede a capacidade das infra-
estruturas disponíveis no muni-
cípio. Salientou que no turno da 
tarde não a vagas para crianças 
dentro da educação infantil e 
vigente a situação, nenhuma 
matrícula excessiva a capaci-
dade escolar é feita para evitar 
a perda da qualidade de ensino.

A secretaria menciona que 
a boa parte dos pais que pro-
curam a administração buscam 
matricular os filhos em turno 
integral, como o mencionado 
na matéria, ou a tarde e que de-
vido a superlotação os pais são 
orientados a realizar a matrícula 
no turno da manhã, pois podem 
existir casos de desistência em 
que a criança poderá ser encai-

xada e ficar o dia todo na esco-
la. 

Ela menciona um exemplo 
para demonstrar o alto número 
de criança pelo turno da tarde. 
Na escola municipal Ayrton 
Senna, pelo turno da manhã 
70 crianças estão matriculadas 
neste ano. Já a tarde, o número 
quase triplica chegando a mais 
de 200 alunos apenas na edu-
cação infantil, sendo este um 
exemplo que mostra a dispari-
dade afirmada pela autoridade. 

Em tempos passados, se-
gundo Irinéia, a falta de vagas 
era algo bem mais excedente 
dentro da comunidade portelen-
se e afirma que a secretaria está 
planejando para o próximo ano 
adequar espaços escolares para 
que possam ser matriculados 
todas as crianças que necessi-
tam da educação básica infantil 
em Tenente Portela. O proces-
so de matrículas inicia no final 
do ano, mas o cadastramento 
de novos alunos é feito durante 
todo o ano. 

Mães estão encontrando dificuldades para encontrar vagas 

R
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Alunos da rede básica de 
ensino de Tenente Portela par-
ticiparam durante a quinta-fei-
ra (09) da 22ª edição da Feira 
Portelense do Livro (FEPOR-
LI) ocorrida nas dependências 
da escola Sepé Tiaraju. A feira 
busca trazer o protagonismo 
juvenil através de trabalhos pe-
dagógico desenvolvimentos em 
sala de aula e também incenti-
var o gosto pela literatura den-
tro da comunidade escolar. 

A feira literária conta com 
o apoio da Secretaria de Edu-
cação e Administração Munici-
pal, que proporcionarão aos es-
tudantes e professores da rede 
local para a visitação. Em 2018, 
as professoras e escritoras ho-
menageadas foram Fátima 
Marlise Marroni Rosa Lopes 
e Heloísa Helena Leal Barreto 
Ghelen. Ambas as escritoras são 
produtoras de obras de cunho 

22ª FEPORLI movimenta 
comunidade escolar  portelense

histórico familiar que serviram 
de inspiração para construção 
coletiva do livro “Histórias de 
Família”, elaborado pelos alu-
nos da pré-escola e dos anos 
iniciais do ensino fundamental 
da escola Sepé Tiaraju lançado 
na abertura da feira. 

Desde 1997 a FEPORLI 
promove a troca e venda de 
livros e realiza trabalhos em 
referencia a obras de escritor/
ou pessoas que se destacam 
por seu trabalho em diversos 
âmbitos. Nessa edição o foco 
literário foi às obras do artista 
catarinense Alexandre Beck, 
que como ilustrador dá a vida 
a Armandinho. Também ser-
viram de estudos literários as 
crônicas do renomado escritor e 
colunista gaúcho Luis Fernan-
do Veríssimo. 

A solenidade de abertura ofi-
cial ocorreu na noite de quarta-
-feira (08) nas dependências do 
Centro Cultural Aurélio Porto. 

Diversas autoridades locais se 
fizeram presentes além de pro-
fessores e pais do educandário. 
Na ocasião houve a apresenta-
ção de um grupo de indígenas 
guaranis, da cidade de Erval 
Seco, explanação das autoras 
homenageadas, do prefeito do 
município, Clairton Carboni e a 

diretora Daniela Menegazzi. 
Apresentaram-se na noite 

alunos do Taekwondo, partici-
pantes das oficinas do projeto 
“Escola Aberta”, além da aluna 
Eduarda Bogacki e a convidada 
especial, Raiana Silva, com um 

teatro em referencia as obras do 
Armandinho. Posteriormente 
houve o lançamento e sessão 
de autógrafos da obra estudan-
til “História de família” e apre-
sentação do livro “Crianças e 
Jovens do Rio Grande do Sul: 
Escrevendo Histórias”, a pro-
dução textual da aluna Joseane 
Caroline Penno. 

Durante o dia de ontem (09) 
alunos das escolas municipais 
e estaduais estarão visitando os 
espaços organizadores por alu-
nos e professores nas dependên-
cias da escola. Com a temática 
Família, salas interativas foram 
montadas com memorais feitos 
pelos alunos, teatros e outras 
atrações. Palestras foram minis-
tradas nos espaços das univer-
sidades convidadas, UCEFF, 
UNIJUÍ e URI, e no ginásio os 
visitantes tiveram disposição a 
tradicional exposição e venda 
de livros. 

Nossa equipe esteve con-
versando com a diretora da es-

cola organizadora do evento, 
professora Daniela Menegazzi, 
que contou que a feira superou 
a expectativa da comunidade 
escolar e dos visitantes. Segun-
do ela, o livro elaborado pelos 
alunos foram um dos destaques 
desta edição. Daniela conclui 
ressaltando que os trabalhos 
produzidos mostram que a 
compreensão dos alunos sobre 
a temática foi alcançada e os vi-
sitantes puderam aproveitar um 
trabalho maravilhoso.  

A aluna do 3º ano Eduarda 
Bogacki, 16 anos, afirmou estar 
impressionada com a organiza-
ção feita por professores e alu-
nos e que levará boas lembran-
ças da escola e deste momento 
tão especial. Eduarda disse que 
lhe marcou a exposição dese-
nhos e pinturas e também a pa-
lestra feita com a equipe URI, 
de Frederico Westphalen que 
apresentou a ela e sua turma a 
importância da família na cons-
trução pessoal. 

Por Raiana Silva
Alunos conferindo expostos durante a feira
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Os alunos puderam conferir diversos titulos de obras expostas na feira

Cerimônia de abertura aconteceu no Centro Cultural

Aluna Eduarda conferindo cartazes expostos durante a feira



NESTA EDIÇÃO

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

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

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

Sistema Província de Comunicação

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

EM SOCIEDADE
A coluna 

social que 
mostra os 

últimos even-
tos de Tenen-

te Portela
Por Mari 

Carla Brunet

Grave acidente deixa duas 
vítimas fatais em Tenente Portela

Um grave acidente de trânsito foi registrado na altura na RST-472, trecho entre Tenente Portela e 
Três Passos, na noite desta quinta-feira, 09, envolvendo três veículos de onde resultaram duas vítimas 
fatais e outros dois feridos.

A pista molhada pela chuva fina que caiu desde a tarde e a neblina que estava no local podem ter 
contribuído para o ocorrido. O acidente ocorreu logo depois de a curva da comunidade do quilometro 
8 onde, um Fiat Palio, uma camionete Chevrolet S-10, ambos emplacados em Tenente Portela e um 
caminhão carregado de suínos, com placas de Augusto Pestana, colidiram.

Segundo informações colhidas no local camionete S-10 transitava no sentido Três Passos a Tenente 
Portela e o Pálio e o Caminhão no sentido contrário. A suspeita é de que o acidente ocorreu após uma 
tentativa de ultrapassagem malsucedida por parte do veículo Pálio.

Duas pessoas morreram no local do acidente. O motorista do Pálio que não teve sua identidade 
confirmada até o fechamento dessa edição e o motorista da S-10 que foi identificado como Leonildo 
Vicente Pereira, sargento aposentado da Brigada Militar. O motorista do caminhão e a caroneira da 
S-10 foram socorridos pelas equipes do Samu de Tenente Portela e de Três Passos ao Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela. O estado de saúde de ambos inspirava cuidados.


