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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

O EXERCÍCIO DA OBSTINAÇÃO

Marcelo Alecrim
A sobrevivência de um empreendimento hoje no Brasil é um exercício de coragem, obstinação e esperança. 

Coragem para enfrentar os dissabores, muitos advindos das restrições impostas pelo Estado ao campo dos negó-
cios privados, obstinação para não desistir diante das imposições e dificuldades que se apresentam e, sobretudo, 
esperança nos imensos potenciais de nosso território. 

      Abro essa observação nos meus 53 anos de vida, 33 dos quais dedicados à vida empresarial, iniciada 
aos 19 anos, quando comecei a ajudar meu corajoso pai como frentista em seu posto de gasolina na cidade de 
Canguaretama(RN). Daqueles tempos aos dias de hoje, ultrapassamos barreiras, abrimos fronteiras, expandimos 
o nosso empreendimento. Foram anos a fio de muito labor, mas sempre sob a convicção de que a recompensa 
sempre aparece quando as coisas são realizadas com seriedade, zelo e compromisso com a comunidade. 

         Confesso, porém, que os últimos tempos têm sido os mais difíceis para os negócios em nosso país. Pior 
que os improvisados tempos do Plano Collor e dos experimentos com a moeda sob o governo Sarney, contratem-
pos ainda muito presentes na memória. 

A maior recessão econômica da história nacional, a par do desânimo que abateu o espírito de empreendedo-
res, mostra sua face perversa nos cerca de 13 milhões de desempregados e no desestímulo aos investimentos.  

Somente os obstinados, com sua inesgotável paciência, puderam resistir à maior crise econômica que já 
presenciei em minha trajetória empresarial. Para resistir às intempéries, ancoramo-nos na crença de que o Brasil 
foi, é e será sempre maior de que qualquer crise. Foi assim que conseguimos conduzir o nosso negócio ao porto 
seguro, sob a solidariedade de amigos e a unidade familiar.  

Felizmente, as nuvens pesadas no horizonte de nossa economia começam a se dissipar, sinalizando que o 
nosso amanhã será mais promissor aos  empreendimentos. Não teremos, como se sabe, um crescimento extraor-
dinário, mas o índice de 1,5% do PIB em 2019 poderá ser a luz no fim do túnel. Importa, doravante, contarmos 
com uma política econômica que possa alavancar os negócios e resgatar a confiança dos investidores. 

        Nesse sentido, já podemos expressar regozijo ao constatar que a equipe montada pelo futuro ministro da 
Economia, Paulo Guedes, prima pela qualidade técnica. Trata-se de um grupo de renomados profissionais, quase 
todos com alta graduação em escolas de economia, principalmente a da matriz do liberalismo, a Universidade de 
Chicago, onde o professor Milton Friedman instalou um dos maiores templos mundiais de estudos de economia.

        É saudável para o nosso país ouvir dos integrantes da futura equipe econômica que o Estado se livrará 
de braços que atrapalham o funcionamento de seu corpo, como extensões que não fazem parte do core business 
das empresas estatais. Deixar o Estado do tamanho  mais condizente com as tarefas que a nossa Constituição 
assegura &ndash; educação, saúde, habitação, saneamento básico, segurança pública &ndash; liberando outras 
áreas aos campos da iniciativa privada &ndash; esse deve ser o norte a ser seguido.

        Queremos ver um país livre das amarras burocráticas, que tanto impedem o fluxo e o ritmo das operações; 
uma carga tributária calibrada pelos critérios de justiça e igualdade entre os entes federativos, e sem ameaças 
de geração de novos tributos; segurança jurídica que garanta às corporações internacionais tranquilidade para 
investir; segurança pública, capaz de propiciar aos cidadãos livre locomoção, sem receio de serem assaltados; 
um sistema educacional que não deixe nenhuma criança fora da Escola; enfim, programas sociais voltados para 
atenuar as necessidades das margens carentes. 

      A quadra que atravessa o país é um convite ao otimismo. O eleitorado brasileiro cumpriu o direito cívico 
de escolher os seus representantes e o seu mandatário-mor. Nossa democracia está mostrando a solidez das ins-
tituições, não havendo motivo para receio de retrocesso. Urge confiar na nova moldura político/governativa que 
se esboça.

        Sou um otimista.
Marcelo Alecrim é Presidente Executivo do Conselho de Administração 

da ALE Combustíveis

19/12/2018 - UM DIA 
EXTRAORDINÁRIO NO 
MUNDO DO CRIME

Quando alguém escrever a história do submundo brasileiro, fa-
talmente algumas linhas serão reservadas ao ocorrido nesta quarta-
-feira, 19 de dezembro de 2018. Duvido que em qualquer outro 
momento, desde o início da ocupação e povoamento do território 
nacional, tenha havido uma decisão judicial, do tipo cumpre e não 
bufa, mandando soltar mais de cem mil criminosos condenados, 
jamegão aplicado com elegância de um floreio de caneta e mag-
nanimidade que sequer Jesus, na cruz, sinalizou a seus discípulos.

 Assim foi, benevolente e generoso, o gesto de Marco Auré-
lio Mello, conforme visto por Marco Aurélio Mello. Naquele ato, 
a Justiça ganhava um redentor. O Supremo absoluto! O resto do 
Brasil, claro, teve outras interpretações e adjetivos, sendo difícil 
saber quais os mais escabrosos. Revendo os fatos. Apagavam-se 
as luzes para o recesso judiciário e o ministro assinou a ordem que 
imediatamente explodiu em celebrações nos corredores de todas 
as penitenciárias brasileiras. Comemorações fantásticas! Abraça-
vam-se homicidas, barões do tráfico, chefes de quadrilha de roubo 
de cargas, estupradores, corruptos e corruptores, políticos e em-
presários da pior espécie. Todos condenados por atos criminosos 
com culpa reconhecida em segunda instância. No meio da tarde, 
anteviam-se cenas de filme de terror. As ruas seriam invadidas pela 
fina flor da bandidagem. Distopia à brasileira, servida com gotas 
de Rivotril. Foi muito breve, mas épica, a festa da crême de la crê-
me da criminalidade nacional.

 Indagado sobre as reações de sua decisão, o ministro afirmou 
que seriam “um teste para a democracia e para saber se as insti-
tuições ainda são respeitadas”. É a tal coisa. Marco Aurélio Mello 
desrespeita três ou quatro votações e deliberações consecutivas, 
em que foi voto vencido no colegiado a que pertence, e se apre-
senta como quem propôs um democraciômetro. Tipo pegadinha, 
sabe? A efetiva soberania popular e o respeito às instituições, na 
perspectiva de Marco Aurélio, dependeriam do acatamento à or-
dem que ele havia exarado. “La democracia soy yo!”, talvez pon-
derasse, na mesma situação, aquele argentino vigarista, de bigo-
dinho, personagem do Jô Soares. Disse mais o ministro. Afirmou 
que não queria encerrar o ano judiciário sem deixar resolvida a 
pendenga da prisão após condenação em segunda instância. Pois 
é. Questão com elevado interesse à mais lucrativa criminalidade 
nacional. Foi como se a escrivaninha do ministro estivesse ence-
rada, polida e fechando o ano limpa como mesa de convento; as 
gavetas vazias, as prateleiras nuas, nenhum processo pendente de 
decisão, exceto essa incômoda questão que, impropriamente, sub-
metia às inconveniências do cárcere bandidos cujos crimes sequer 
estão mais em discussão.

Então, o ministro limpou a pauta e sujou a barra. Nem água 
sanitária reabilita mais o branco de sua ficha.

Alegria de bandido rico, por vezes, dura menos do que o di-
nheiro pode comprar. Toffoli não aderiu à gandaia geral pretendida 
pelo ministro. A apreensiva sociedade brasileira, nesta madrugada 
em que escrevo, pôde dormir com menos sobressaltos. Estupra-
dores, homicidas, corruptos e corruptores, traficantes e chefões de 
quadrilhas de tráfico e roubo de cargas continuarão recolhidos ao 
xadrez. Algumas sentenças de morte há muito juradas desde o in-
terior dos presídios não serão cumpridas. Certos crimes não serão 
cometidos porque seus potenciais executores continuam presos. 
Vou dormir devendo esta conta, justamente, ao companheiro To-
ffoli. Quem haveria de dizer? Quem haveria de dizer, Zé Dirceu?

Maconha no Uruguai

Paíra nos discursos daqueles que defendem a liberação da venda da 
maconha no Brasil, que a partir dessa liberação haverá uma redução no 
tráfico de drogas. As notícias que estão chegando do Uruguaí mostram 
um cenário bem adverso e colocam essa tese por terra.

Investigações das polícias brasileira e uruguaia mostram que o consumo do produto, evidentemente, 
aumentou no país, mas se engana quem acha que ele está inflado na legalidade. Os usuários seguem 
procurando traficantes, onde o custo é mais barato. O consumo da droga de maneira ilegal aumentou 
tanto que facções gaúchas estão fornecendo para os uruguaios, que não conseguem dar conta da de-
manda que se apresenta após a liberação.

A verdade é que duas coisas precisam ser observadas nestes números. O primeiro é que qualquer 
item que é vendida legalmente no Brasil é extremamente taxada com impostos e outros encargos en-
carecendo o produto. Tornando a maconha  um produto comum, ela passará pelo mesmo processo, seu 
preço será inflado na legalidade e o usuário buscará por fornecedores a margem da lei por encontrar 
alí um preço mais barato. A segunda é que após a liberação do uso da droga, o porte deixa de ser cri-
me, então o usuário ou traficante, não pode ser preso por estar portando a droga, limitando o poder da 
polícia em agir.

O combate as drogas começa pelo combate ao tráfico de maconha. Pode-se dizer o que quiser, mas 
a droga de entrada para entorpecentes mais pesados como cocaína e crack ainda é a maconha. Discutir 
uma liberação do uso da droga como produto de entretenimento não é viável nem do ponto de vista da 
saúde pública, nem do ponto de vista econômico. O Uruguai é a prova disso.



3

Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

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

Melhore
o humor

Coisas que só nós temos...
Tem coisas que só nos temos. Ao invés 
de faixas de segurança em 3 dimensões 
como inventaram em um município do 
MT, temos faixas com símbolos espor-
tivos. Mas, o patrimonio mais peculiar 

existe há anos, os chamados passeios 
elevados da Praça dos Brin-
quedos. Em alguns trechos 

chegam próximos a um metro 
de elevação do leito da rua. 

Publicados em um grupo no 
face, jorraram sugestões para resolver o 
problema insolúvel há décadas. Os mais 

práticos foram, simplesmente baixar o 
nível. Alargar a rua já que os passeios 

são quase impossíveis de serem usados, 
outros ainda sugerem com esta medida, 

dobrar a largura dos passeios opostos.

Solidariedade que aumenta a cada ano
A arrecadação de brinquedos e doces no Natal da Criança Carente da 100.7 FM ba-
teu recordes neste ano, apesar de ser feito em um período menor. As sobras foram 
todas encaminhadas ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela como forma de 

doação .

***Discurso interminável de políticos é 
normal, mas de Papai Noel é uma novidade 
por aqui...
***Uma Zap sobre o dizem por aí da sema-
na passada foi cômico. O cara dizia que não 
era ele o cara citado sem ser nominado...kk
***A história da filmagem, garante um ci-
dadão, é falsa. O que existem são apenas 3 

fotinhos...
***E quando alguém usa o 
dinheiro público para facilitar 
a vida pessoal é desvio tam-
bém???

***Dizem por aí que tem uma secretaria 
onde os motoristas profissionais ficam de 
folga enquanto são substituídos por funcio-
nários sem esta qualificação..
***Os estacionamentos de idosos voltaram 
a ser definidos com pintura de velhinhos.

***Dizem por aí que é urgente uma tomada 
de providência do setor público em relação 
aos passeios.
***Dias atrás um idoso levou um tombo 
que custou uma boa fatia da sua aposenta-
doria em remédios em duas farmácias.
***Dizem por aí que continua valendo 

aquela máxima de quem ame-
aça não faz... Um amigo nosso 
comemora este princípio...
***Dizem por aí que a região 

terá um importante espaço no governo Bol-
sonaro. Aguardem....
***Dizem por aí que foi descoberto que O 
Grinch vive entre nós...
*** Dizem por aí que a coisa está tão feia 
que o próprio comentarista torcedor tem 
chamado o próprio time de “Time sem ex-
pressão”... Pense na moral.

Para melhor
O convênio entre Derrubadas e o Governo 
do Estado Gaúcho já mostra resultados po-
sitivos na visitação do Santo do Yucumã. 

As estradas de acesso ao Salto 
serão mantidas pelas máqui-
nas dos municípios da Rota 
do Yucumã. Para melhorar 
em muito a vida dos que vão 

até as quedas de água, este sendo ultimada 
uma licitação que prevê a venda de água, 
refrigerantes e alimentos, coisa que faltava 
no local.

190 unificado
Nesta semana o Governo Gaúcho anunciou 
a unificação de todos os setores de seguran-
ça pública no número 190, permitindo que 
discando este número qualquer serviço de 
segurança pública possa ser 
acionado. Outra medida foi a 
criação de 30 centrais de mo-
nitoramento que funcionarão 
em parceria com municípios e 
outras entidades, melhorando assim a segu-
rança pública.

Intermediação
O Ministério Público Federal esta inter-

mediando o conflito de interesses existente 
entre dois grupos opostos na Terra Indíge-
na do Guarita. Há duas semanas, com base 

em uma decisão tomada pelo presidente 
do conselho que presidiu as eleições que 
elegeram o Cacique Carlinhos Alfaiate, o 
mesmo foi destituído e em seu lugar assu-
miria o posto Vilmar Sales, que ficou em 

segundo lugar no pleito. Como o Carlinhos 
não deixou o cargo e nem houve unanimi-
dade na decisão sobre a posse de Vilmar a 
situação se complicou muito. O MPF de 
Palmeira das Missões esta promovendo 

reuniões para recuperar o ponto de equilí-
brio na área.

Dona Noêmia
Com o apoio de várias famílias de ouvintes 

a 100.7 realizou uma 
coleta de alimentos 
para a idosa de 105 
anos, Dona Noêmia 
Lima. Obrigado à to-
dos que colaboraram 

para tornar o natal 
desta senhora mais 

digno e feliz.

Dedução MALDOSA!!!!

A professora da 6ª série perguntou para a 
sua turma:
– Qual é a parte do corpo humano que au-
menta quase dez vezes seu tamanho quan-
do é estimulada?
Ninguém respondeu, até que Natasha le-
vantou furiosa e disse:
– Você não deveria fazer uma pergunta 
dessas para crianças da 6ª Série! Pois eu vou 
contar para meus pais e eles vão falar com o 
diretor e, este vai demitir você, com base no 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te)!! E ainda vai chamar o Conselho Tutelar 
pra te prender, tá?
Para o espanto da Natasha, a professora não 
apenas a ignorou como fez a pergunta no-
vamente:
– Qual é a parte do corpo que aumenta em 
dez vezes seu tamanho quando é estimula-
da? Alguém sabe?
Finalmente, Rodrigo levantou-se, olhou ao 
redor, e disse:
– A parte do corpo que aumenta dez vezes 
seu tamanho quando é estimulada é a PU-
PILA.
A professora:
– Muito bem, Rodrigo!!!
Então, voltou-se para a Natasha e conti-
nuou:
– E quanto a você, ‘mocinha’, tenho três 
coisas para lhe dizer:
A primeira é que você tem uma mente mui-
to suja para sua idade.
A segunda: você não leu a sua lição de casa: 
‘Os Sentidos’…
E a terceira:
DEZ VEZES? (hahahahahaha)…
Um dia você vai ficar muito, mas 
muuuuuuuito decepcionada , viu?

FARTA
 PROVA DOCUMENTAL

Nas suas alegações finais, o Ministério 
Público Federal do Paraná, aponta que há 
“farta prova documental” de que o ex-pre-
sidente Lula era mesmo o “proprietário de 
fato e possuidor” do sítio de Atibaia.
O documento é subscrito por 12 procura-
dores da República que integram a força-
-tarefa da Lava-Jato, e pede mais uma con-
denação do maior perseguido político de 
todos os tempos.
A primeira reação de Lula, ao saber das 
conclusões dessa dúzia completa de pro-
curadores, foi de euforia: “Oba! Se ‘farta’ é 
porque tô livre dessa! Eu sabia que fartava 
prova contra mim. Eu sabia!”

É… só fartava essa.
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A programação para o final 
de ano está garantida para a 
família toda, seja ela compos-
ta de gosto mais esportivo ou 
aquela que busca por sossego 
e conforto. Como já observado 
nas outras tres edições da série 
de reportagens, Tenente Portela 
mostrasse em plena expansão 
de horizontes no ramo de bal-
neários e parques aquáticos. 

Fica visível que o visitante 
conta com diversas opções, de 
precificações moderadas para 
está época do ano e ofertas vas-
tas desde serviços e refeições. 
Os empreendedores transfor-
mam aos poucos a concepção 
de turismo interiorana já que 
hoje não é preciso ir tão longe 
para conhecer um destino novo.  
Hoje iremos contar um pouco 
sobre o Parque da Amizade que 
surgiu após jogos de futebol 
integrativos na comunidade de 
São Sebastião. 

Lugar de tranquilidade
Há quase 19 anos atrás, Ma-

ria Fátima Salla, proprietária do 
parque apostou com vizinhos e 
familiares que área expandiria 
e hoje entra no rol de empresas 
em destaque no turismo. A sim-
plicidade e carisma do Parque 
da Amizade, localizado aproxi-
madamente 10 km da RS-472, 
busca proporcionar ao mora-
dor de grandes centros urbanos 
uma experiência diferenciada 
em meio a natureza. 

Fátima iniciou a jornada 
enquanto a família trabalhava 
com agricultura e tentava ao 

máximo preservar com cuidado 
a fauna do lugar. Após a difusão 
da ideia foi começada timida-
mente a geração de lucros com 
a venda de produtos orgânicos, 
bebidas, lanches em uma ten-
da simples montada próximo a 
quadra de futebol, onde as pes-
soas das comunidades vizinhas 
e até de outras cidades vinham 
prestigiar os jogos e garantiam 
o giro comercial do balneário. 

Segundo a proprietária o 
quiosque principal passou por 
reformas e ao longo dos 12 me-
ses todo parque teve a manu-
tenção periódica. A proprietária 
diz estar planejando novidades 
especiais para 2019. A introdu-
ção do arvorismo, modalidade 
de passeios em trilhas insta-

ladas, onde as árvores servem 
apenas como torres de suporte 
para equipamentos fixos e a 
construção de uma passarela 
por cima do açude podem ser 
novas atrações para os visitan-
tes a partir de janeiro. 

Para atender ao objetivo de 
mostrar o modo de viver no in-
terior, mais artesanal e simples, 
Fátima optou por fazer gratuita 
a entrada ao parque. Apenas são 
pagas as despesas extras como 
nas refeições, bebidas, peixes 
pescados nos tanques, pratica 
também conhecido como pes-
que-pague. Mais informações 
a respeito do parque podem 
ser acessadas na página no Fa-
cebook, Balneário Parque da 
Amizade, ou através do telefo-

ne (55) 999260559.
Localização
O motorista ao trafegar pelo 

centro da cidade, segue em des-
tino a Av. Itapiranga até o trevo 
da placa gremista indo em dire-
ção a RS-472. Ao seguir rumo 
a Vista Gaúcha, a esquerda 
encontra-se a igreja da comuni-
dade de São Sebastião, bastante 
conhecida pelas grandes festi-
vidades. 

O veículo trafega pela estra-
da vicinal que fica ao lado do 
prédio religioso, passa por mo-
radias e segue até uma placa a 
esquerda. Após alguns 3 km o 
turista a vista a direita uma en-
trada arborizada e todo o centro 
do parque. É válido ressaltar 
que em casos de dúvidas, o te-

lefone e redes sociais são exce-
lentes pontos para serem tiradas 
dúvidas. 

Infraestrutura e serviços 
prestados

Todas as atividades aconte-
cem anualmente para escolas, 
excursões e famílias. O pernoi-
te é oferecido a área de campi 
onde podem ser levadas barra-
cas para o pouso ao ar livre e, 
se preferível, sob os quiosques. 
Quem optar por uma moradia, 
pagará apenas uma taxa, de pre-
ço moderado, garantindo assim 
o conforto da vida urbana.

As trilhas ecológicas e as 
duas cascatas presentes no local 
são outras atrações que trazem 
emoção e aventura. Segundo 
a proprietária, nelas é possível 
passar momentos de liberdade 
e admiração da biodiversidade. 
O território conta com a uma 
piscina centralizada, duas mo-
radias, um quiosque e açudes 
para a prática do pesque-pague. 
A pesca é gratuita e apenas o 
peixe pescado é cobrado entre 
R$6,00 e R$10,00 o quilo. Fri-
sa-se que a limpeza do pescado 
fica por conta do cliente. 

A alimentação caseira é um 
show a parte. O cardápio dis-
ponível possui pratos regionais 
como galinhada, carreteiro, 
churrasco acompanhados de 
pães, cucas e saladas diversas. 
Além disso, lanches e porções 
de peixe também são forne-
cidos. As refeições variam de 
R$10,00 a R$20,00 reais por 
pessoas, sendo necessário reali-
zar reservas com antecedência. 

Amizade e bem estar em meio a natureza

Visitantes usam local para práticas esportivas e lazer

Por Raiana Silva
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Administração de Campo Novo 
adquiri escavadeira hidraulica 

A Administração Municipal 
de Campo Novo recebeu na tar-
de desta terça-feira (18/12) uma 
Escavadeira Hidráulica, marca 
LiuGong, modelo 915E adqui-
rida através de processo licita-
tório da empresa Priori Grupo.

A máquina teve um custo to-
tal de R$ 296 mil reais, sendo 
R$ 200 mil oriundos de emenda 
parlamentar do Deputado Dir-
ceu Franciscon (PTB) e R$ 96 
mil reais através de contraparti-
da do município.

O Prefeito Sartori destacou 
a importância desta aquisição 
para os munícipes Campono-
venses e demonstrou alegria 
em vislumbrar um ano de 2019 
com muitas conquista em ra-
zão do bom entendimento entre 

Executivo e Legislativo que es-
tão trabalhando unidos por uma 

só causa “um Campo Novo 
cada vez melhor”.

Entrega foi feira pelo prefeito municipal

A ação do clima no decorrer dos anos acabou danificando a pin-
tura e os letreiros que dão as boas vindas e desejam boa viagem aos 
transeuntes que chegam e deixam a cidade de Redentora utilizando 
a ERS 317.

Nos últimos dias, uma equipe trabalha na revitalização dos pór-
ticos situados nas saídas para Coronel Bicaco e Miraguaí. A ex-
pectativa é que as obras sejam finalizadas até o próximo fim de 
semana.

Redentora investe na 
revitalização dos pórticos
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Equipe trabalhando na revitalização do pórtico de entrada da cidade
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Prefeito de Inhacorá presidirá a 
Amuceleiro no próximo ano

Associação dos Municípios 
da Região Celeiro (Amucelei-
ro) realizou no último dia 15, 
em Chiapetta, a assembleia ge-
ral eletiva. Estiveram presentes 
os prefeitos, vice-prefeitos, se-
cretários municipais, vereado-
res e demais lideranças dos 21 
municípios da Amuceleiro.

Na oportunidade, ocorreu 
a prestação de contas da atu-
al gestão e também a eleição 
da nova diretoria para o ano 
de 2019. Conforme acordo 
existente desde 2005, os pre-
sidentes da Amuceleiro são es-
colhidos da seguinte forma: o 
partido com maior número de 
prefeitos eleitos no mandato in-
dica o representante no primei-
ro ano e assim sucessivamente. 
Desta maneira, ano passado a 
Amuceleiro foi presidida pelo 
MDB, este pelo PP, ano que 
vem será PTB e 

em 2020 pelo PDT.
Everaldo Rolim , prefeito de 

Inhacorá, foi o nome indicado 
pelo PTB para o ano de 2019. 
Como primeiro vice-presidente 
ficou o prefeito de Humaitá , 
Fernando Wegmann (PP), e se-
gundo vice-presidente o prefei-
to de São Valério do Sul, Vladi-
mir Vettorato (PT).

O atual presidente e prefei-
to de Chiapetta, Eder Both, em 
seu pronunciamento agradeceu 
muito a parceira de todos os 
gestores da região, principal-
mente de seus vices-presidentes 
e da equipe de colaboradores 
da Amuceleiro, por todo traba-
lho desenvolvido em conjunto 
neste ano que se finda. Disse 
que muito foi feito e que muito 
sempre terá por fazer. Lançou 
também a primeira  edição da 
Revista da Amuceleiro, a qual 
contém todas ações desenvolvi-

das pela atual gestão e disse ter 
certeza de que o próximo presi-
dente fará um excelente traba-
lho frente à associação.

Já o presidente eleito, em 
seu pronunciamento, agradeceu 
a confiança dos demais colegas 
de partido por depositarem em 
seu nome a responsabilidade de 
presidir uma entidade reconhe-
cida como é a Amuceleiro. Sa-
lientou que tem consciência dos 
desafios que vêm pela frente, 
mas que com toda certeza dará 
o seu melhor. Everaldo Rolim 
também reconheceu e elogiou 
o trabalho da atual diretoria e 
afirmou que muitas ações terão 
continuidade e que o objetivo 
principal sempre será trabalhar 
na defesa dos municípios da 
Região Celeiro.

A posse da nova presidên-
cia será no dia 1º de janeiro de 
2019.

Nova diretoria tomará posse no dia 1º de janeiro de 2019 
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Ele levantou cedo naquela manhã. Ainda es-
tava escuro. Foi até o quarto das crianças e beijou os quatro filhos. 
Dois meninos e duas meninas. Em uma cama de casal que fora sua 
tão logo tinha casado dormia as duas meninas e em um beliche que 
ganhará algum tempo atrás dormiam os dois meninos.

Foi até a cozinha onde a esposa já estava sentada com o chimar-
rão pronto. Ninguém falou nada. Ele olhava angustiado para a porta 
e tão logo viu o sol nascendo saiu. As ruas da cidade ainda estavam 
desertas. Teria que esperar a cidade acordar.

Foi para uma das praças, sentou num banco sentindo uma leva 
brisa da manhã lhe acariciar o rosto. Viu os primeiros movimentos 
nas ruas.

Caminhou mais um pouco. Sem um rumo definido. Simplesmen-
te caminhou por caminhar na esperança que naquele dia, por ser 
aquele dia, um milagre acontecesse. Olhou em volta e num poste um 
João de Barro entrava na sua casinha com alguma coisa no bico. Pa-
rou e ficou olhando para aquela bucólica cena. Ficou mais de cinco 
minutos ali, encarando aquela casinha de João de Barro, enquanto 
uma lágrima teimosa corria solta pelos contornos de seu nariz.

Caminhou mais um pouco e parou diante da igreja onde algumas 
pessoas entravam para a missa da manhã. Na sua grande maioria 
idosos. Decidiu entrar.

Sentou no fundo e não pode deixar de notar os olhares curiosos 
daqueles que o viam no templo pela primeira vez. Não se importou 
a principio, apenas fechou os olhos  e falou com Deus. Não tinha 
certeza se existia mesmo um ser celestial ouvindo as suas preces, 
mas naquele momento e em especial, por ser aquele dia, sentiu que 
talvez houvesse mesmo alguém que escutava suas lamentações e 
então assim orou:

“Senhor, perdi meu trabalho a três meses. Me dói a alma em 
pensar que não fui demitido por incompetência, nem nada do tipo, 
eu era um  funcionário modelo. Dizem que foi a tal crise. Tenho que 
acreditar e aceitar. Desde então não consegui mais arranjar trabalho. 
Tenho me virado como posso. Algum biscate aqui, algum biscate ali, 
mas tenho que confessar; está difícil.

Hoje é Natal. Sai de casa pela manhã porque não tive coragem 
de esperar meus filhos acordarem e ter que encará-los para  dizer 
que eles não ganhariam nenhum presente neste ano. Eu sei que as 
crianças no Natal sonham em ganhar alguma coisa. Eu mesmo era 
assim. Mas meus filhos não ganharam nada neste ano. Não porque 
não quero dar, mas porque não posso.

Hoje vi um João de Barro, senhor, entrando na sua casa com 
alguma coisa no bico. Me deu uma tristeza em pensar que até aquele 
animalzinho estava conseguindo levar algo para sua família no Natal 
e eu não. Me senti a pior das criaturas.

Quando entrei aqui, pensei em fazer um pedido ao senhor. Queria 
que o senhor realizasse um milagre em minha vida e que eu conse-
guisse ao menos alguma coisa para levar para casa e presentear meus 
meninos, mas então, sentado aqui, na calmaria de sua casa, pensei 
mais a fundo, e me perguntei; porque o senhor me ajudaria?

Tinha um trabalho e nunca tirei um minuto para pelo menos agra-
decer por ele. Quando consegui comprar minha casinha, mesmo que 
financiada em tantas vezes que talvez morra antes de pagar, come-
morei com os meus, sentindo-me dono do mundo, como se aquela 
fosse uma conquista só minha e esqueci o quanto o senhor fez para 
que eu a conquistasse.

Quantas vezes tive comida na minha mesa. Tudo do bom e do 
melhor e quantas vezes agradeci? Nenhuma. Talvez eu ainda fosse 
um menino da casa da minha avó quando ela me fazia orar e agra-
decer pela comida que iria ingerir logo em seguida. Depois nunca 
parei para dizer  obrigado por me permitir comer enquanto tanta 
gente passa fome.

Tenho uma família linda. Quatro filhos maravilhosos e uma es-
posa que é um anjo e mesmo assim nunca parei para agradecer pelo 
senhor ter me permitido viver ao lado deles.

Se o senhor amanhã me obrigasse a viver somente com aquilo 
que agradeci  hoje, amanhã seria alguém sem nada, sem ninguém, 
porque nunca parei para agradecer. Talvez se não estivesse agora 
passando por dificuldades jamais pararia para agradecer.

Por tudo isso senhor. Digo agora; obrigado. Obrigado por me 
fazer ver as coisas que de fato são importantes para mim. Obrigado 
por me fazer compreender que mesmo o pouco  que tenho é muito 
para muita gente que precisa mais do que eu, mas acima de tudo, 
obrigado por me fazer entender que enquanto houver vida, ainda 
haverá esperança.

Agora senhor perdoe-me por sair antes da missa acabar, mas 
vou para casa abraçar e beijar meus filhos, olhar no fundo dos olhos 
deles e dizer que não tenho dinheiro para dar-lhes presentes como 
a maioria dos seus amiguinhos vão ganhar, mas prometer dar-lhes 
amor por todos os dias da minha vida e esperar que eles compreen-
dam, como eu agora compreendo, que esse é o maior presente que 
um pai pode dar ao seu filho. Amém.”

Ele saiu lentamente enquanto os olhares curiosos o seguiam em 
direção da porta...

Uma manhã de Natal

Os trabalhadores brasileiros 
poderão solicitar o seguro-de-
semprego pela internet a partir 
desta quarta-feira, pelo portal 
Emprega Brasil. O chamado 
seguro-desemprego 100% web 
permitirá que o benefício seja 
concedido sem a necessidade 
de comparecimento a um posto 
de atendimento.

Pelo portal, o trabalhador 
poderá consultar também opor-
tunidades de trabalho e cursos 
de qualificação profissional que 
estejam sendo ofertados próxi-
mos ao local onde reside. O tra-
balhador que quiser o benefício 
deve acessar o portal Emprega 
Brasil e seguir o passo a pas-
so informado. Deve informar 
os dados pessoais e responder 
um breve questionário sobre a 

vida laboral e previdenciária. 
O sistema irá checar se as in-
formações necessárias constam 
nas bases de dados do governo 
federal. Caso não haja neces-
sidade de complementação, o 
benefício será concedido em 
30 dias, mesmo prazo na situ-
ação em que o trabalhador vá 
diretamente a uma agência. 
Caso contrário, será necessário 
o comparecimento a postos de 
atendimento.

O ministério do Trabalho 
estima que um em cada quatro 
trabalhadores desempregados 
possa receber o seguro apenas 
com o acesso online. – Queria 
estar tratando do seguro empre-
go e não do seguro-desempre-
go, mas, infelizmente, devido 
à questão da rotatividade, do 
desemprego, a questão econô-

mica, aparece essa ferramenta 
que tem como finalidade ga-
rantir uma subsistência ao tra-
balhador – disse o ministro do 
Trabalho, Caio Vieira de Mello.

Segundo o governo federal, 
há atualmente 600 mil requeri-
mentos mensais do benefício. 
A estimativa é que com a pos-
sibilidade de pedido pela in-
ternet esse número cresça. De 
acordo com os últimos dados 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), o 
país tem 12,5 milhões de de-
sempregados. Podem receber 
o seguro-desemprego, pessoas 
que foram dispensadas de tra-
balhos formais, com carteira de 
trabalho assinada. Atualmen-
te, existem cinco modalidades 
para pagamento do seguro-de-
semprego. 

Brasil: Seguro-desemprego poderá ser 
solicitado pela internet

Equipe trabalhando na revitalização do pórtico de entrada da cidade
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A arrecadação do IPVA é 
significativa para o Estado e 
seus Municípios. O montante 
anual do IPVA, normalmente, 
corresponde a aproximadamen-
te um mês de arrecadação do 
ICMS, algo em torno de R$ 2 
bilhões.

Dos valores do IPVA 50% 
são do Estado e 50% são do 
município onde o veículo foi 
emplacado. Destes deve ser 
deduzido 20% a título de FUN-
DEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos  
Profissionais da Educação, que 
retornam ao Estado e aos Muni-

cípios para que sejam aplicados 
na manutenção e no desenvol-
vimento da educação.

Em 2018, na microrregião 
de Tenente Portela, somente 
em antecipações do imposto, 
o valor arrecadado se aproxi-
ma de R$ 1,5 milhão. Em Te-
nente Portela, 1.125 veículos 
tiveram seu imposto antecipa-
do, chegando ao valor de R$ 
738.581,70. Barra do Guarita, 
83 donos de veículos antecipa-
ram seu pagamento, o que arre-
cadou R$ 64.773,50. Na cidade 
de Vista Gaúcha 283 veículos, 
cuja a antecipação do paga-
mento foi feita, já originou a 

arrecadação de R$ 193.436,56. 
Derrubadas de um total de 238 
veículo, o valor arrecadado 
chegou a R$ 144.297,94. Em 
Miraguaí o valor corresponde 
a R$ 131.378,60, referente a 
234 veículos. A antecipação do 
IPVA em Redentora somou um 
montante de R$ 176.804,10, re-
ferente a 239 veículos.

Em números totais, Tenen-
te Portela arrecadará a quantia 
de R$ 2.109.844,19, Barra do 
Guarita R$ 253.556,66, Vista 
Gaúcha R$ 440.448,21, Derru-
badas R$ 277.881,25, Miraguaí 
R$ 687.059,81, Redentora R$  
604.952,98.

As condições musculares são os melhores indicadores da saúde 
das pessoas: músculos rijos, alongados e tonificados revelam um 
estilo de vida, via de regra, saudável enquanto músculos flácidos, 
curtos e atrofiados indicam vida sedentária e baixa resistência físi-
ca.

Sáo cada vez mais frequentes os casos de atrofiamento mus-
cular. Geralmente causado por falta de uso da musculatura, o pro-
blema pode, também, derivar de doenças neurológicas ou outras 
doenças que afetam o sistema muscular.

São relativamente comuns os casos de atrofiamento por falta 
de uso, decorrentes de recuperações pós-lesões ou pós-cirúrgicas. 
Nesses casos, nada é mais eficaz que o exercício físico para reverter 
o processo. Deve-se dar ênfase a exercícios ativos contra resistên-
cia, como musculação. 

O atrofiamento da região lombar e dos joelhos deve ser comba-
tido com exercícios de fortalecimento dos músculos paravertebrais 
e lombares, além de exercícios para fortalecer a coxa. Não se deve 
esquecer de alongar os músculos, porque quando alongamos tam-
bém estamos melhorando sua capacidade contrátil e fortalecendo-
-o.

Essas atividades devem iniciar o mais rápido possível no caso 
de recuperação pós-lesões ou decorrentes de cirurgias. No caso das 
artroscopias de joelho (cirurgia que requer pequenos cortes), pode-
-se caminhar no mesmo dia. No pós-operatório de ligamento de 
joelho, a fisioterapia e os exercícios já iniciam no primeiro ou se-
gundo dia após a cirurgia.

Cresce o número de pessoas que procuram as clínicas ortopé-
dicas com problemas de atrofiamento de musculatura. As queixas 
básicas dos pacientes não são da causa do problema (a atrofia mus-
cular em si), mas dos seus sintomas que são as dores nos joelhos e 
nas costas, decorrentes desta condição de fraqueza.

A idade avançada favorece a atrofia muscular, a medida em que 
envelhecemos, perdemos massa muscular e capacidade contrátil 
em todo o corpo, deficiência que deve ser compensada com exercí-
cios. Por isso, a pessoa que não pratica nenhum exercício físico é 
forte candidata a ter atrofia e encurtamento muscular. O fenômeno 
também está relacionado com a diminuição dos hormônios.

A musculatura mais propensa a sofrer atrofia é o deltóide (mús-
culo triangular que recobre a articulação do ombro), dorso e coxas. 
Entretanto, exercícios regulares, como de musculação, exercícios 
de flexibilidade e aeróbico são ideais. Hidroginástica e natação 
também são bons exercícios.

Antecipação do IPVA injeta 
recursos na Microrregião

Em Tenente Portela, 1.125 veículos tiveram seu imposto antecipado
D
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Doenças e Vida Sedentária 
Reduzem Força Muscular

s atividades de 2018 no Cras 
Sagrada Família foram encer-
radas, com várias atividades 
para as crianças e adolescen-
tes atendidos. Eles ganharam 
almoço (salsichão com pão e 
refrigerante) e receberam pre-
sentes e picolés. A confraterni-
zação ocorreu no auditório do 
Cras, onde fotos das atividades 
realizadas durante o ano foram 
exibidas em um telão. À tarde, 
se divertiram nos brinquedos 
infláveis instalados na Praça 

Redenção.
A primeira dama e respon-

sável pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Eliane 
Amaral Costa, participou da 
confraternização. Ela agrade-
ceu a todos os integrantes da 
equipe do Cras, cuja coordena-
dora é Carla Engler, pelo exce-
lente trabalho que realizam.

O Cras Sagrada Família 
atende a 95 crianças e adoles-
centes de 6 a 18 anos em ofi-
cinas de artesanato,taekwondo, 

orientação social, informática e 
educação física. Neste ano a no-
vidade foi a oficina de música. 
Eles aprenderam a tocar violão 
e formaram um coral, que fez 
bela apresentação na abertura 
da programação de Natal, reali-
zado pela Administração Muni-
cipal de Redentora.

Dentro das oficinas são rea-
lizados os projetos de culinária 
- com adolescentes meninas - e 
da horta, com os adolescentes 
meninos.

Crianças e adolescentes atendidos no Cras 
têm confraternização
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Um terço dos municípios do RS 
deixará pendências para 2019

O fechamento das contas 
municipais é, mais uma vez, um 
assunto que causa preocupação 
entre prefeitos do Rio Grande 
do Sul.

Uma pesquisa realizada pela 
FAMURS aponta que um terço 
das administrações municipais 
encerrará o ano sem quitar to-
dos os seus compromissos. 
Conforme o estudo, os muni-
cípios deixarão pendências fi-
nanceiras com fornecedores de 
serviços de saúde, transporte, 
limpeza e coleta de lixo, entre 
outros (29%), com contas de 
água, energia elétrica e telefone 
(16%) e com encargos da folha 
de pagamento (13%). Ao todo, 

347 municípios responderam o 
questionário enviado pela FA-
MURS.

O levantamento revela, ain-
da, que 62% dos gestores muni-
cipais alega que terá dificuldade 
para terminar 2018 com as fi-
nanças equilibradas. De acordo 
com o presidente da FAMURS 
e prefeito de Garibaldi, Antônio 
Cettolin, a dificuldade financei-
ra é provocada pelo crescimen-
to das obrigações transferidas 
aos municípios. – Nos últimos 
anos, vêm crescendo a quanti-
dade de demandas que os muni-
cípios têm assumido, provocan-
do um aumento considerável 
das despesas. Por outro lado, 

as receitas dos municípios não 
têm acompanhado essa evo-
lução, e isso vem dificultando 
o fechamento das contas – la-
menta Antônio Cettolin.

Entre os principais proble-
mas enfrentados pelos gestores 
locais está a dívida de aproxi-
madamente R$ 650 milhões 
do governo estadual com os 
municípios na área da saúde. O 
crescimento de despesas com 
combustíveis e energia elétri-
ca e o aumento das demandas 
judiciais em saúde e educação 
também são fatores que atra-
vancam a gestão financeira e 
prejudicam o encerramento do 
ano fiscal.

Dívida do estado com municípios na área da saúde dificulta o fechamento do ano fiscal

A maldade humana está em toda parte. E se apresenta das 
mais variadas formas. Ontem vi algo chocante em uma loja 
agropecuária da cidade. Num canto escuro, um passarinho ama-
relado cantava sem parar numa minúscula gaiola. De perto, ob-
servei que havia um papel colado na grade da pequena prisão, 
onde estava escrito: VENDIDO.

 É mesmo de cortar o coração! Um passarinho que pre-
cisa viver em bando e voar centenas de quilômetros por dia, 
trancafiado sem defesa. Sozinho. Sem poder voar.

 Indescritível e imperdoável a maldade de quem faz isso. 
De quem vende, e de quem compra. Pensando nessa crueldade, 
veio-me a letra da música “História dos passarinhos”, do velho 
Gildo de Freitas:

“Eu inventei um passeio,
Num domingo bem cedinho.
Peguei o meu violão,
E fui pra o mato sozinho.
Descobri uma figueira,
Com os galhos cheios de ninhos,
E passei a manhã inteira,
De baixo dessa figueira, apreciando os passarinhos.

Como eu tava achando lindo
O viver dos passarinhos!
Se via perfeitamente
Vir com fruta no biquinho,
Se via quando eles davam no bico do filhotinho.
E eu ali estava entretido,
Com o viver tão divertido da vida desses bichinhos.

Daí chegou um senhor, e com ele um gurizinho,
E este tinha uma gaiola, e dentro dela um bichinho.
Perguntei que bicho é esse,
Disse ele é um canarinho.
Com esse bicho que está aqui,
Nas florestas, por aí, eu caço qualquer passarinho.
Cantava que redobrava,
Aquele pobre bichinho.
Parece até que dizia:- É triste eu viver sozinho! Só porque eu 

fui procurar comida pros filhotinhos. Fui entrar nesse alçapão... 
Hoje estou nessa prisão, e nunca mais fui no meu ninho.

Aí eu fui recordando o que já me aconteceu.
Há muitos anos atrás, a polícia me prendeu,
O juiz me condenou, e depois de mim se esqueceu.
Eu pelo rádio escutava, quando os colegas cantavam, e aqui-

lo me comoveu.
Então eu fui perguntando quanto quer pelo bichinho.
Respondeu ele, eu não vendo,
Eu cacei pra o meu filhinho.
Porém saiu uma voz da boca do gurizinho,
A gaiola custou 10, quem me der 20 mil reis, pode levar o 

passarinho.

Comprei com gaiola e tudo, para evitar discussão.
E fui abrindo a portinha,
E abrindo meu coração.
E o bichinho foi saindo,
E eu peguei meu violão,
Num versinho eu fui dizendo,
O que tu estava sofrendo, eu já sofri na prisão.
Quem vai caçar de gaiola,
Pra ver os bichos na grade,
Deveria ser punido pela mesma autoridade,
Porque o coração dos bichos
Também conserva amizade.
Oh, lei, faça o que puder,
Mas um bicho também quer ter a mesma liberdade.”

A Árvore do CoraçãoD
iones R

oberto B
ecker

A Secretaria do Desenvol-
vimento Rural, Pesca e Coo-
perativismo (SDR) apresentou 
um balanço dos quatro anos de 
gestão em coletiva de imprensa 
nesta quinta-feira (20), em Por-
to Alegre. O secretário Tarcisio 
Minetto destacou que a pasta 
aplicou cerca de R$ 1 bilhão 
no período 2015-2018, entre 
recursos do Estado e convênios 
com a União, financiando em-
preendimentos e oferecendo as-
sistência técnica e extensão ru-
ral no convênio com a Emater.

Agricultura 
familiar 

recebe R$ 1 
bilhão em 

investimentos
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Despesas/Investimentos�realizados�nas�
secretarias�municipais�-�2017�e�2018

ADMINISTRAÇÃO

FINANÇAS

AD

F

F
Os�trabalhos�são�desenvolvidos�no�planejamento�dos�orçamentos,�

contabilização,�arrecadação�de�impostos�e�prestação�de�contas�dos�
convênios.

Proporcionar�orçamentos�
para�as�diversas�secretarias�e�
departamentos,�garantindo�o�
desenvolvimento�dos�
trabalhos�e�controlando�os�
gastos;

Planejar�as�finanças�
públicas:�gastar�menos�do�que�
arrecada;

Gerenciar�e�administrar�os�
tributos�do�município,�como�o�
IPTU�(Imposto�Predial�e�
Territorial�e�Urbano);

Na��figura��ao�lado,�
demonstra�os�gastos�e�
investimentos�das�secretarias�
municipais�em�2017�e�2018.

E

Secretaria�Municipal�de�Finanças

Secretaria�Municipal�de�Educação�Cultura�e�Desporto
A�Secretaria�promove�a�Educação�no�Ensino�Fundamental�e�na�Educação�

Infantil,�na�área�urbana�e�rural,�incentivando�a�participação�da�sociedade,�
visando�o�desenvolvimento�da�pessoa,�seu�preparo�para�e�exercício�da�
cidadania�e�sua�qualificação�para�o�
trabalho.

�A�secretaria�garante�acesso�às�fontes�de�
cultura,�incentivando�a�produção,�a�
valorização�e�a�difusão�das�manifestações�
culturais.�Além�de�investimentos�na�
prática�esportiva,�incentivando�o�esporte�
amador,�as�atividades�esportivas�nas�
diversas�modalidades.

Na�rede�Municipal�de�ensino�no�ano�de�2018�foram�atendidos�472�Alunos,�
onde�todos�receberam�um�kit�colegial�totalizando��R$�25.464,40�e�no�início�do�
ano�letivo�um�kit�de�material�escolar.

Para�melhor�atender�os�alunos�da�rede�municipal�de�ensino,�no�ano�de�
2017�deu-se�inicio�a�ampliação�da�escola�Salto�Grande,�investindo�o�valor�de�
R$�428.943,83.

Melhorias�no�acesso�a�EMEI�̶�Escola�de�Educação�Infantil�Meu�Primeiro�
Passo�no�valor�de�R$�15.862,20;

Aquisição�de�computadores�para�o�laboratório�de�Informática�da�escola�
municipal�de�ensino�fundamental�Salto�
Grande�investindo�R$�25.907,00.

A�Secretaria�fez�a�reformulação�do�
plano�de�carreira�dos�professores�
municipais,�pensando�na�maior�
valorização�dessa�classe.

No�ano�de�2017�foi�adquirido�uma�
área�de�3,1�hectares,�próximo�ao�centro�
da�cidade��com�o�objetivo�de�criação�de�
uma�praça/bosque�municipal�onde�
futuramente�com�andar�dos�projetos�
funcionará�um�complexo�para�
realização�de�feiras�,�eventos,�lazer�e�
atividades�físicas.

Para�essa�área�já�está�em�fase�de�
projeto�para�posterior�licitação�o�valor�de�
R$�250.000,000,�para�obras�de�construção�
e�adequação�do�Bosque�.

Construção�do�Centro�de�Convivência�
que�atenderá�a�população�idosa�
residentes�no�Município�de�Derrubadas,�
para�está�obra�será�disponibilizado�o�valor�
de�R$�250.000,000�o�qual�está�aprovado�
aguardando�liberação.

No�bosque�também�será�construído�um�ginásio�esportivo�com�grama�
sintética�para�essa�obra�serão�investidos�R$�487.500,00��o�qual�encontra-se�
aprovado�aguardando�liberação.

Construção�do�Bosque�Municipal

MENSAGEM�AOS�DERRUBADENSES

Amigos�e�amigas�
derrubadenses,�chegamos�ao�
final�de�mais�um�ano.�É�tempo�
de�refletirmos�e�reavaliarmos�
o�ano�que�se�encerra,�de�

agradecermos�pelas�conquistas,�pelas�vitórias,�pelas�realizações�e�graças�
alcançadas.

O�ano�de�2018�foi�marcado�por�muitas�dificuldades.�Nosso�País�não�
vive�seus�melhores�dias,�mesmo�assim,�com�muita�organização�e�
planejamento,�conseguimos�trabalhar�e�melhorar�a�qualidade�de�vida�de�
muitas�famílias,�graças�ao�empenho�de�toda�a�nossa�equipe�de�governo.

É�Natal,�deixemo-nos�ser�envolvidos�pelos�bons�sentimentos,�o�amor,�
a�solidariedade,�a�fraternidade,�a�alegria.�Vamos�renovar�a�nossa�fé�e�a�
esperança,�e�acreditar�que�o�novo�ano�que�se�aproxima�será�melhor.

Que�em�2019,�todos�nós�consigamos�realizar�os�nossos�sonhos,�os�
nossos�projetos,�que�tenhamos�um�ano�de�muita�prosperidade.�Sejamos�
perseverantes,�vamos�transformar�as�nossas�fraquezas�em�força,�
buscando�sempre�o�amparo�e�a�graça�de�Deus,�nosso�poderoso�Pai.�Que�
Jesus�esteja�presente�nos�lares�de�todas�as�famílias�e�nos�abençoe.
São�os�votos�da�Administração�Municipal�de�Derrubadas

Trabalho,�Honestidade�e�Transparência

Alair�Cemin
Prefeito�Municipal

1.475.453,35

760.280,23

8.392.471,21

7.658.837,81

3.366.928,69

3.253.335,97

1.569.531,35

1.513.164,82

29.358.739,09
TOTAL�DA�DESPESA�REALIZADA

Trabalhos do biênio 2017/2018 �Os�alunos�da��rede�municipal�de�ensino,�dispõem�de�merenda�de�
qualidade,�com�cardápios�elaborados�por�nutricionista.

No�biênio�2017/2018�os�veículos�da�Secretaria�Municipal�de�Educação,�
percorreram�458.486�Km,�em�diversos�roteiros�do�transporte�escolar�para�
atender�os�alunos�das�redes�municipal�e�estadual�de�ensino.�Sendo�este�
realizado�com�frota�própria.

O�Departamento�de�Esportes�da�Secretaria�desenvolve�diversas�
atividades�dentre�elas�destacamos:�Olimpíada�do�Trabalhador�
Derrubadense,�Copa�inverno�de�Futsal,�Jogos�de�Integração�entre�
funcionários�e�Projeto�Esportivo�Escolar�“Bom�de�Bola”�o�qual�participa�de�
diversos�campeonatos�na�região.

Secretaria Municipal de 
Finanças

Os trabalhos são desenvolvidos no planejamento dos or-
çamentos, contabilização, arrecadação de impostos e presta-
ção de contas dos convênios.

Proporcionar orçamentos para as diversas secretarias e 
departamentos, ga-
rantindo o desenvol-
vimentodos traba-
lhos e controlando 
os gastos; Planejaras 
finanças públicas: 
gastar menos do que 
arrecada;

Gerenciar e ad-
ministrar os tributos 
do município, como 
o IPTU ( Imposto 
Predial e Territorial 
e Urbano).

A Secretaria promove a Educação 
no Ensino Fundamental e na Educação 
Infantil, na área urbana e rural, incenti-
vando a participação da sociedade, vi-
sando o desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para e exercí-
cio da cidadania e sua 
qualificação para o

trabalho.
A secretaria garan-

te acesso às fontes de 
cultura, incentivando 
a produção, a valori-
zação e a difusão das 
manifestações cultu-
rais. Além de investimentos na prática 
esportiva, incentivando o esporte ama-
dor, as atividades esportivas nas diversas 
modalidades.

Na rede Municipal de ensino no ano 
de 2018 foram atendidos 472 Alunos, 
onde todos receberam um kit colegial 
totalizando R$ 25.464,40 e no início do 
ano letivo um kitde material escolar.

Para melhor atender os alunos da 
rede municipal de ensino, no ano de 
2017 deu-se inicio a ampliação da escola 
Salto Grande, investindo o valor de R$ 
428.943,83.

Melhorias no acesso a EMEI ̶ Escola 
de Educação Infantil Meu Primeiro Pas-

Secretaria Municipal de
 Educação Cultura e Desporto

so no valor de R$ 15.862,20;
Aquisição de computadores para o 

laboratório de Informática da escola
municipal de ensino fundamental 

Salto Grande investindo R$ 25.907,00.
A Secretaria fez a 

reformulação do plano 
de carreira dos profes-
sores municipais, pen-
sando na maior valori-
zação dessa classe. 

Os alunos da rede 
municipal de ensino, 
dispõem de merenda 
de qualidade, com car-

dápios elaborados por nutricionista.
No biênio 2017/2018 os veículos da 

Secretaria Municipal de Educação, per-
correram 458.486 Km, em diversos ro-
teiros do transporte escolar para atender 
os alunos das redes municipal e estadual 
de ensino. Sendo este realizado com fro-
ta própria.

O Departamento de Esportes da Se-
cretaria desenvolve diversas atividades 
dentre elas destacamos: Olimpíada do 
Trabalhador Derrubadense, Copa inver-
no de Futsal, Jogos de Integração entre-
funcionários e Projeto Esportivo Escolar 
“Bom de Bola” o qual participa de di-
versos campeonatos na região.

No ano de 2017 foi adquirido uma 
área de 3,1 hectares, próximo ao centro 
da cidade com o objetivo de criação de 
uma praça/bosque municipal onde fu-
turamente com andar dos projetos fun-
cionará um complexo para realização de 
feiras, eventos, lazer e atividades físicas. 
Para essa área já está em fase de

projeto para posterior licitação o va-
lor de R$ 250.000,000, para obras de 
construção e adequação do Bosque .

Construção do Bosque Municipal

Construção do Centro de Convivên-
cia que atenderá a população idosa re-
sidentes no Município de Derrubadas, 
para está obra será disponibilizado o va-
lor de R$ 250.000,000 o qual está apro-
vado aguardando liberação.

No bosque também será construído 
um ginásio esportivo com grama sinté-
tica para essa obra serão investidos R$ 
487.500,00 o qual encontra-se aprovado 
aguardando liberação.

Além da documentação da 
prefeitura municipal e serviços 
administrativos

a secretaria desenvolve o 
programa de fomento ao co-
mércio local e combate a so-
negação fiscal, com sorteio 
mensal de 5 prêmios em vale 
compras no comercio local.

De 2017 a novembro de 
2018 , foram entregues R$ 
15.000,00 em vale compras re-
tirados no comércio local.

Secretaria Municipal da 
Administração

Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo

A Secretaria de Turismo presta diariamente o serviço de informações e divulga-
ções turísticas aos visitantes e a pessoas interessadas em visitar os pontos turísticos 
existentes no município. No período de Janeiro de 2017 a Outubro de 2018 passaram 
pelo nosso município 34.762 turistas.

Pela Secretaria também são prestados os serviços de fabricação de lajotas para 
passeios públicos e manutenção de Iluminação Pública, foram trabalhadas mais de 
508 horas.

A Secretaria concede auxílio financeiro, conforme a Lei Municipal Nº 1.249, de 
15 de agosto de 2017, que devem ser

utilizados somente no comércio local, através de vale-compras no valor de R$ 30 
, 00 ( trinta reais) mensais, aos trabalhadores residentes no Município e

que possuam vínculo empregatício com empresas no ramo de Frigorífico estabe-
lecidas em Itapiranga/SC, visando o custeio de despesas com o seu deslocamento até 
seu local de trabalho. O auxílio beneficia tanto o trabalhador, quanto o comércio do 
Município de Derrubadas.

No ano de 2017 R$ 4.805,00, no ano de 2018 até o mês de novembro R$ 13.440,00, 
totalizando R$ 18.245,00. Para embelezamento da cidade houve a aquisição de répli-
cas de animais da nossa fauna, reforma da réplica do Salto do Yucumã, e construção 
de cachoeira investindo R$57.800,00. Conquistamos o Selo + Turismo, indispensá-
vel para o enquadramento de projetos junto ao Ministério e também conquistamos 
a gestão compartilhada do Turismo junto ao parque Estadual do Turvo, bem como a 
autorização para implementação de projetos junto a este.
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Secretaria Municipal de 
Assistência Social

A Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Derrubadas tem 
como missão promover a inclusão social, garantindo acesso a bens e serviços aos 
munícipes e grupos em vulnerabilidade social, por meio de ações relativas às polí-
ticas públicas de trabalho, de superação da pobreza, assistência social, promoção e 
garantia dos direitos humanos, fortalecimento de vínculos, auxiliando no máximo 
possível a população para garantir condições dignas de moradia, buscando e rea-
lizando projetos habitacionais para atender a demanda habitacional do município.

A Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Derrubadas nos 
anos de 2017 e 2018 prestou os seguintes atendimentos:

O Centro de Referência 
de Assistência Social, tem 
implementado o Programa 
de Atenção Integral à Fa-
mília ‒ PAIF, um trabalho 
continuado que visa fortale-
cer a função de proteção das 
famílias, prevenindo a rup-
tura de laços, promovendo o 
acesso e a garantia de direitos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Está em fase de projeto a aquisição de um veículo Van, para atendimento do pú-
blico usuário do CRAS. 

Já está garantido ao município de Derrubadas o valor de R$ 100.000,00. O restan-
te do valor será com recurso próprio.

Secretaria Municipal de Obras 
Viação e Transporte

A Secretaria Muni-
cipal de Obras Viação e 
Transporte realiza obras e 
serviços de infraestrutura, 
saneamento básico, pavi-
mentação de vias públi-
cas, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de 
vida do cidadão, derruba-
deense.

Na atual administra-
ção foram elaborados 
projetos para o calçamen-
to com pedras irregulares 
em estradas que ligam a comunidades do interior, até o momento tem-se três pro-
jetos em fase aprovação para posterior licitação. O Primeiro deles no valor de R$ 
300.000,00, ligando rua Derrubadas, passando pelo Frigorifico Lunar, até proximi-
dades da entrada do Poço da CORSAN. O segundo R$ 487.500,00 ligando a Av. 
Porto Alegre, sentido à comunidade de Desimigrados. E o terceiro deles estando 
ainda por definir o local, para atender as exigências do Ministério das Cidades no 
valor de R$ 250.000,00.

Secretaria Municipal da 
Agricultura e Meio Ambiente

À Secretaria compete assegurar ao 
pequeno produtor e trabalhador rural, 
condições de trabalho e de mercado para 
os produtos, rentabilidade e melhoria no 
padrão de vida da família rural. Incenti-
var a produção agrícola, oferecendo as-
sistência técnica, extensão rural, oportu-
nidades de crédito e incentivos fiscais.

No    ano    de     2018     foi     l    icita-
do     uma Retroescavadeira, no valor de 
R$ 195.000,00, a qual já está trabalhan-
do junto a Secretaria de Obras;

Está em fase de projeto para poste-
rior licitação uma nova Escavadeira Hi-
dráulica cujo valor disponível é de R$ 
250.000,00.

A Secretaria da Agricultura, através 
de convênio com o estado captou R$ 
50.000,00 para a construção de 8 açudes 

em propriedades rurais atendidas pela 
EMATER.

A Secretaria aderiu ao Programa Jo-
vem Rural beneficiando 12 jovens com 
bolsa estudos no valor de R$ 24.000,00.

Renovação da patrulha agrícola in-
vestimentos de R$ 146.050,50 sendo 
que R$ 88 . 062 , 62 de emenda e R$ 
56.987,88 de recursos próprios.

Através de pareceria com a Secreta-
ria de Desenvolvimento Rural consegui-
-se R$ 50.000,00 para a construção de 
Secador de Sementes.

Já está garantida em fase de projeto 
uma emenda parlamentar, no valor de 
R$ 250.000,00 para a construção de um 
prédio onde abrigará uma agroindústria 
o empreendimento será construído no 
Parque Industrial.

Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento

Disponibiliza aos munícipes um 
atendimento de qualidade para que todos 
possam ter garantia de receber o primei-
ro atendimento na atenção básica e de-
pois, se necessário, encaminhar para as 
diversas especialidades 
de média e alta comple-
xidade.

No ano de 2017 fo-
ram adquirido dois no-
vos carros para renovar 
e melhorar a frota.

Neste ano buscan-
do uma maior qualida-
de aos pacientes que 
necessitam de reabi-
litação física, foi construído um cetro 
fisioterápico junto ao Centro Municipal 
de Saúde, disponibilizando um espaço 
amplo com mais de 200 m² onde foi in-
vertido R$ 177.188,94.

Foi firmado o convênio com o Hos-
pital Santo Antônio de Tenente Portela, 
onde foi disponibilizado de uma so vez o 
valor de R$ 330.000,00 na mesma opor-
tunidade foi assinado o contrato de re-
passe para o ano de 2019 o valor de R$ 
20.000,00 por mês.

Aquisição de duas (ambulâncias tipo 
A) no valor de R$ 164.000,00 onde R$ 

160.000,00 disponibilizada pelo Minis-
tério da Saúde e o restante pelo Municí-
pio de Derrubadas.

Através de Convênio com a Secre-
taria de Desenvolvimento Rural conse-

guiu-se a perfuração 
de poços artesiano 
nas comunidades de 
Dois Marcos , Três 
Marcos e Alto Bela 
Vista.

Nos anos 2017 e 
2018 foram arealiza-
das 1.732 consultas 
médicas especializa-
das.

Neste período foram confeccionadas 
354 próteses dentárias sem nenhum cus-
to aos pacientes.

De 2017 a 2018 foram encaminha-
das e realizadas mais de 278 Exames de 
Ressonância Magnética.

Neste período foram distribuídos R$ 
503.789,98 de medicamentos, para a 
distribuição gratuita aos pacientes, dis-
ponível farmácia do Centro Municipal 
de saúde.

Nos anos de 2017 e 2018, os veículos 
da Secretária da Saúde, juntos percorre-
ram mais de 773.621 Km.

Amigos e amigas derrubadenses, chegamos ao final de mais um ano. É tem-
po de refletirmos e reavaliarmos o ano que se encerra, de agradecermos pelas 
conquistas, pelas vitórias, pelas realizações e graças alcançadas.

O ano de 2018 foi marcado por muitas dificuldades. Nosso País não vive seus 
melhores dias, mesmo assim, com muita organização e planejamento, conseguimos 
trabalhar e melhorar a qualidade de vida de muitas famílias, graças ao empenho 
de toda a nossa equipe de governo.

É Natal, deixemo-nos ser envolvidos pelos bons sentimentos, o amor, a soli-
dariedade, a fraternidade, a alegria. Vamos renovar a nossa fé e a esperança, e 
acreditar que o novo ano que se aproxima será melhor.

Que em 2019, todos nós consigamos realizar os nossos sonhos, os nossos pro-
jetos, que tenhamos um ano de muita prosperidade. Sejamos perseverantes, vamos 
transformar as nossas fraquezas em força, buscando sempre o amparo e a graça de 
Deus, nosso poderoso Pai. Que Jesus esteja presente nos lares de todas as famílias 
e nos abençoe.

São os votos da Administração Municipal de Derrubadas  - 
Trabalho, Honestidade e Transparência.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de  Derrubadas

No dia dezessete de dezembro de dois mil e dezoito, às de-
zenove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em 
Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO 
CARVALHO. A sessão também contou com a presença dos Ve-
readores: LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TU-
ZZIN, ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, MAGNUS 
ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO 
MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vota-
ção a ATA Nº 042/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 03 
de dezembro de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por unani-
midade, bem como solicitou ao Secretário da Mesa que procedes-
se a leitura da ATA Nº 043/2018, da Sessão Ordinária realizada no 
dia 10 de dezembro de 2018, às 19 horas, a qual após colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

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

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 incluídas ainda nas homenagens as seguintes pessoas/
entidades: Sr. Ilton Schuster, Primeiro Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais da cidade de Derrubadas/RS; Sr. Nelci Luis 
Gaviraghi, Primeiro Presidente do Sindicato dos Servidores Públi-
cos de Derrubadas/RS; Sr. Gildo Martens, Primeiro Presidente da 
Associação de Desenvolvimento Comunitária Progresso de Der-
rubadas/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. Ainda, quanto aos 
indicados no Requerimento apresentado por este Vereador em 10 
de dezembro, citou os seguintes nomes: Sra. Brunilda Renner, Pri-
meira Presidente do Grupo de Idosos, Recanto da Amizade e; Sr. 
Adelar Seffrin, Primeiro Presidente da Associação Comercial e In-
dustrial – ACI. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, 
subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu verbalmente ao Pre-
feito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando determinação ao 
setor competente da municipalidade, a reforma ou melhorias na 
escadaria de acesso ao Cemitério da localidade de Desimigrados, 
neste Município, ou ainda a construção de uma rampa de acesso 
ao mesmo. Salientou o Vereador proponente que da forma que se 
encontra este local, dificulta o acesso às pessoas idosas, em en-
terros de entes queridos e visitação ao referido cemitério, devido 
a dificuldade de ingressar da estrada principal à escadaria, sendo 
que há um desnível considerável neste local. Este Requerimento 
foi aprovado por unanimidade, subscrito pelos Vereadores Erno 
Bomm, Luis Carlos Seffrin e pelas Bancadas do Progressistas e 
PSDB. 

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

PROJETO DE LEI Nº 047/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo de Derrubadas a contratar operação de crédito com Instituição 
Financeira de Fomento e dá outras providências. Este Projeto de 
Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 048/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a firmar convênio com a APAE de Tenente Portela 
e dá outras providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de 
Urgência Especial aprovado por unanimidade, com parecer favo-
rável emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o 
Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 

Dando continuidade a Sessão, de conformidade com o artigo 
57 da Lei Orgânica Municipal, procedeu-se a eleição da Mesa Di-
retora para o exercício Financeiro de 2019, ficando assim com-
posta a Mesa Diretora: Presidente: DEJAIR JOSÉ GIACOMINI; 
Vice-Presidente: LUIS CARLOS SEFFRIN; 1º Secretário: CRIS-
TIANO CARVALHO e 2º Secretário: MAGNUS ANTÔNIO GE-
ROLDINI.

Câmara Municipal 
de Vereadores de

Derrubadas

Ocorreu na tarde de 15 de 
dezembro, no Centro Cultural 
de Tenente Portela o evento 
Cerimonial de Certificação, dos 
alunos Neeja que no segundo 
semestre de 2018 concluíram as 
modalidades de Ensino Funda-
mental e Ensino Médio.  Neste 
semestre foram formados 161 
alunos  vindos de 30 municí-
pios dos estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O evento contou com a pre-
sença da Coordenadora da 21ª 
CRE, Lurdes Dresch, do prefei-
to Municipal Clairton Carboni 

e diversas autoridades dos mu-
nicípios atendidos pelo Neeja  
ligadas a Educação, além de 
um grande número de convi-
dados que vieram prestigiar os 
formandos. 

No pronunciamento da dire-
tora do Neeja, Maricléia Puntel, 
foi ressaltado que o objetivo do 
Neeja é proporcionar a certifi-
cação de Ensino Fundamental 
e Médio para pessoas acima 
de 18 anos, o Neeja tem seu 
regimento numa modalidade 
diferente das escolas regulares, 
oferecendo um espaço educati-
vo através de apoios nas áreas 

de conhecimentos e provas ob-
jetivas. Frisou a existência de 
14 Núcleos no Estado do RS 
único Estado federativo que 
possui essa modalidade de en-
sino. Salientou que, no período 
de 2015 a 2018 foram expedi-
dos pelo Neeja Tenente Portela 
1.430 certificados, de alunos 
que concluíram sua formação 
educacional, e o Neeja continua 
à disposição para quem ainda 
não concluiu seus estudos, os 
interessados poderão ter maio-
res informações pelo site www.
neejaportela.com.br ou pelo tel. 
(55)35511997. 

Formatura do Neeja reuniu 
centenas de pessoas

Evento ocorreu no Centro 
Cultural de Tenente Portela. 
Se formaram alunos de cerca 
de 30 municípios da região

Fotos: D
ivulgação
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MPF vai reunir grupos divergentes da Terra 
Indígena do Guarita

Foi emitida nesta quarta-feira, 19, pela Procuradoria da República no município 
de Palmeira das Missões, órgão do Ministério Público Federal (MPF) com atribuição 
sobre a Terra Indígena Guarita, nota referente às divergências ocorridas nos últimos 
dias naquele local que abrange áreas de Tenente Portela, Redentora e Erval Seco, a 
fim de mediar o conflito instaurado entre o atual cacique e a comissão permanente 
eleitoral, o procurador da República, Guilherme Augusto Velmovitsky van Hombe-
ck, se reuniu na terça e quarta-feira desta semana com representantes dos dois lados. 

De acordo com o documento da Procuradoria da República, como proposta de 
encaminhamento ficou acertado que o procurador da República, o cacique e o pre-
sidente da comissão permanente se reunirão para buscar soluções em função das 
novas divergências surgidas. A data do encontro ainda será anunciada.

Ainda de acordo com a nota, o MPF, ao funcionar como mediador do conflito 
reafirma a necessidade de observância da autonomia dos povos indígenas, exigindo 
que a comunidade da Terra Indígena Guarita busque de forma autônoma a solução 
dos conflitos surgidos em seu interior.

A Terra Indígena do Guarita se viu em meio a mais umd disputa por poder em seu 
território, depois que Alexandre Mineiro Ribeiro, que preside a Comissão Eleitoral 
Permanente anunciou a destituição do cargo do Cacique Carlinho Alfaiate que foi 
eleito em fevereiro deste ano e eleição direta. Alexandre alega que Carlinhos come-
tei diversas irregularidades no cargo e que teria, no período eleitoral, fraudado as 
eleições. Por isso ele deu posse para Vilmar Sales que foi o derrotado naquele pleito 
eleitoral.

Carlinhos Alfaiate não reconhece a autoridade de Alexandre para exercer a fun-
ção de responsável por cassar o seu mandato. Ele nega as acusações e justifica que a 
decisão de Alexandre nada mais é do que um desejo de vingança depois que ele foi 
afastado do cargo de liderança que ocupava ao lado do prórpio Carlinhos.

Vilmar Sales por sua vez mantém a posição de que ele deve ser o cacique já que 
durante o pleito eleitoral todos os candidatos teriam assinado um documento dando 
poderes para que a comissão pudesse exercer o papel de fiscalizador e também po-
deria cassar o mandato do eleito em caso de irregularidade.

Diante do atual cenário, tanto Alfaiate como Sales estão atuando como cacique 
da Terra Indígena do Guarita. Vilmar Sales e Alexandre Mineiro

Carlinhos Alfaiate
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Quisera, Senhor, neste Natal armar uma árvore dentro do meu 
coração...

E nela poder pendurar, em vez de presentes, os nomes de to-
dos os meus amigos.

Os antigos, os mais recentes, aqueles que vejo a cada dia e os 
raramente encontro.

 Os sempre lembrados e os que, as vezes ficam esquecidos... 
Os constantes e os intermitentes.

Os das horas difíceis e os das horas alegres.
Os que sem querer, eu magoei... Ou que, sem querer me ma-

goaram.
 Aqueles que conheço apenas pelas aparências.
 Os que pouco me devem e aqueles a quem devo muito.
Meus amigos humildes e meus amigos importantes.
Os nomes de todos os amigos que já passaram por minha 

vida!
Uma árvore com raízes muito profundas, para que os seus 

nomes nunca mais sejam arrancadas do meu coração.
De ramos muito extensos, para que os novos nomes, vindo de 

todas as partes, venham juntar-se aos existentes.
 Com sombras muito agradáveis, para que nossa amizade seja 

um alento de repouso nas lutas da vida!
 Que essa árvore seja cultivada nos corações de cada humano, 

amigos ou não.
   Que esse sentimento permaneça vivo em cada dia do ano 

que se inicia, para que, juntos, possamos sentir o amor fraterno.
E... jamais esqueçamos que, nessa árvore, cultivada em nos-

sos corações, está nosso maior e melhor amigo: o aniversariante 
JESUS CRISTO.

 (Desconheço a autoria)
Que neste Natal não esqueçamos o verdadeiro sentido da 

amizade, do companheirismo e a alegria de estarmos juntos com 
nossos familiares e amigos.

 Que não esqueçamos, o Natal não é só o Papai Noel trazendo 
seus presentes, mas sim a comemoração do nascimento do Cristo 
que nos ensinou o amor e a compreensão em nosso viver.

        Que neste Natal, o índio Noel traga PAZ, SAÚDE e 
PROSPERIDADE a todos os Maragatos, Chimangos e Viventes 
de todas as Várzeas e Coxilhas.

                                       
            FELIZ NATAL A TODOS!
Não poderia fechar esta coluna sem deixar um quebra coste-

la ao Presidente e toda a Comissão Organizadora da Geração e 
Acendimento da Chama Crioula, que ocorrerá nos dias 16 e 17 
de agosto de 2019, aqui na nossa cidade, Tenente Portela.

               Desejamos sucesso, pois terão muito trabalho pela 
frente, e o sucesso do evento está em suas mãos. 

            Até a próxima.

A Árvore do
 Coração

Evento marca a diplomação e posse de 
diretores escolares da Região Celeiro

A 21ª Coordenadoria Regio-
nal de Educação (CRE) promo-
veu, nesta terça-feira (18), em 
Três Passos, o evento de pos-
se e diplomação dos diretores 
escolares eleitos para a gestão 
2019/2021. O pleito foi realiza-
do no fim do mês de novembro.

Na oportunidade, foram em-
possados os novos gestores de 

55 estabelecimentos de ensino 
subordinados a 21ª CRE. Esco-
las indígenas e Núcleos de Edu-
cação de Jovens e Adultos (NE-
EJAs) tiveram seus diretores e 
vice-diretores indicados para o 
próximo mandato.

A titular da 21ª CRE, Lur-
des Dresch, em sua manifesta-
ção, destacou os investimentos 
feitos em educação pelo atual 

governo estadual e valorizou as 
parcerias estabelecidas. Inova-
ções tecnológicas, escolas em 
tempo integral e a implantação 
da base nacional comum cur-
ricular gaúcha, também foram 
temas abordados pela coorde-
nadora.

– Desejo sucesso aos que, 
em breve, iniciam seus manda-
tos – finalizou Lurdes Dresch.

Foram empossados os novos gestores de 55 estabelecimentos educacionais
D

ivulgação

Derrubadas entrega 
prêmio de Campanha Fiscal

No segundo semestre do ano 
de 2018, os alunos de 6º ao  9º 
ano, participaram do Concurso 
de Paródias sobre Educação 
Fiscal. Vencedores desta cate-
goria  receberam a premiação 
do concurso, deram show de 
criatividade e conhecimento, a 

disputa foi acirradíssima, onde 
os alunos demonstraram inte-
resse e envolvimento. O con-
curso  teve os seguintes vence-
dores e  premiações:

Categoria Paródia - 1º lugar: 
Aluna Eduarda Rasch da Motta 
da Escola Municipal de Ensi-

no Fundamental Salto Grande, 
com a paródia “ Festa no Apê”, 
recebeu uma camisa personali-
zada do time do coração.

Categoria Paródia - 2° lugar: 
Aluna Daniela Fátima Vieira da 
Silva da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Duque de 
Caxias, com a música “Corpo 
Sensual”, recebeu uma toalha 
de banho personalizada do time 
do coração.

 A Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, 
agradece e parabeniza a todos 
que estiveram envolvidos no 
concurso e espera que os re-
sultados agreguem a Educação 
Fiscal e Social comprometida 
com o povo Derrubadense.
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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
A Escola Ayrton Senna, realizou o 

encerramento do ano letivo

A Escola Municipal de Ensino  Fun-
damental Ayrton Senna, promoveu no 
decorrer da última semana encerrando 
as atividades discentes, as  formaturas 
da Educação Infantil e do 9º ano do En-
sino Fundamental. 

  No dia  15 de dezembro,sábado , nas 
dependências da AABB, foi realizada a 
formatura da Educação Infantil, onde 38 
crianças receberam o seu certificado de 
Conclusão desta etapa. O evento contou 
com a presença de autoridades munici-
pais, profissionais da escola, pais, fami-
liares e convidados. Na ocasião  foram 
promovidas pelas crianças e professores 
das turmas. apresentações culturais.

  Segundo o Diretor da Escola Tia-
go Wollmann,  a educação infantil é um 
momento de integração, socialização 
e aprendizagem, fazendo com que as 
crianças se sintam mais felizes com as 

vivências lúdicas que lhes são propor-
cionadas. 

 Dando continuidade, no dia 17 de 
dezembro, nas dependências do Centro 
Cultural Aurélio Porto, aconteceu o ato 
solene de Formatura do 9º ano do Ensino 
Fundamental, no qual 28 alunos, recebe-
ram  seu certificados de Conclusão do 
Ensino Fundamental, que contou com 
a presença de autoridades municipais, 
professores homenageados da turma, 
demais professores e equipe diretiva da 
escola, além de pais, familiares e convi-
dados.

  Todas as autoridades e professores 
salientaram em seus discursos, a impor-
tância do “estudar” na vida de cada um, 
pois, é através do conhecimento adquiri-
do que podemos nos tornar profissionais 
capacitados e preparados para exercer 
nossas funções na sociedade.

A turma que está tendo aulas no curso 
de garçom disponibilizado pela Admi-
nistração Municipal, através da Secre-
taria Municipal de Assistência Social, 
continua seu aprendizado no Cras Sa-
grada Família. As aulas ocorreram nos 
dias 13 e 14 de dezembro e continuam 
amanhã, dia 18, das 14h às 22h30min; e 
no dia 19, das 14h às 18h.

O curso tem carga horária de 20 ho-
ras e os alunos têm conhecimentos sobre 
postura e apresentação pessoal; servi-
ços de bebidas; etiqueta profissional e à 
mesa; mise en place; apresentar menus 
aos clientes, observando as técnicas de 

abordagem; preencher a comanda com 
clareza e encaminhá-la ao setor especí-
fico com agilidade; efetuar os diferentes 
tipos de dobraduras de guardanapos; 
aplicar técnicas de serviços, armazena-
mento, temperatura e conservação para 
os diferentes tipos de bebidas, entre ou-
tros temas.

De acordo com a primeira dama e 
responsável pela Secretaria de Assis-
tência Social, Eliane Amaral Costa, o 
objetivo do curso é a qualificação dos 
profissionais que já atuam na área e o 
aprendizado de um ofício para quem de-
seja ingressar no trabalho de atendimen-
to em bares e restaurantes.

Redentora realiza 
Curso de Garçom

Redentora

D
iv

ul
ga

çã
o



ROTA DO YUCUMÃ, 21 de Dezembro 2018 15GERAL

Natal da Criança Carente reúne centenas de 
pessoas em sua 23ª Edição 

Uma noite mágica. Assim pode ser definida a noite da última 
terça-feira, 18 de dezembro, no Clube Comercial de Tenente Por-
tela, onde o Sistema Província de Comunicação realizou a entrega 
dos presentes do Natal da Criança Carente.

A campanha realizada há 23 anos pela emissora, faz a ligação 
entre as pessoas que desejam fazer suas doações e as crianças ca-
rentes de Tenente Portela.

Com doações que chegam de todas as partes da região, que vão 
desde uma singela caixa de bombom até um grupo de bicicletas, 
como as doadas pelo senhor Nilton Braucks, a Província vai distri-
buindo presentes e realizando sonhos.

Na terça-feira, a equipe do Sistema Província de Comunicação 
passou o dia envolvido na organização do evento, que iniciou com 
um desfile dos papai-noéis pelas ruas da cidade, até a chegada no 
Clube Comercial onde equipe e papai-noéis eram esperados com 
grande expectativa por centenas de crianças e país.

No palco do Clube Comercial a equipe da Rádio Província, an-
corada pelo diretor, jornalista Jalmo Fornari, são feitas as primei-
ras entregas de presentes e sorteadas inúmeras bicicletas e outros 
presentes. Com a colaboração de alguns doadores que se fizeram 
presente, entre eles o senhor Nilton Braucks, o Abél do Guincho, 
integrantes do Grupo Kalebe da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Depois dos sorteios no palco começa a entrega direta para quem 
entregou as suas cartinhas durante a campanha na portaria da Rá-
dio Província Fm, recebendo um cupom, que é trocado pelo pre-
sente. Muitos dos pedidos são atendidos, alguns não são, mesmo 
assim toda a criança que entrega a sua cartinha ganha um presente 
e uma caixa de bombom.

A noite da terça-feira ainda contou com mais uma edição da 
Festa de Natal da Rádio Província, onde três bandas subiram no 
palco para animar os presentes. Neste ano a animação ficou por 
conta das bandas Essência da Noite, Anjos do Sul e Cosmo Ex-
press, que fizeram desta mais uma edição para ficar gravado na 
mente dos participantes.

Após o evento a Rádio Província ainda reuniu os donativos que 
sobraram e fez uma entrega ao Hospital Santo Antônio. Cerca de 
150 caixas de bombom, mais cerca de 80 brinquedos foram en-
tregues para a direção da entidade. Os bombons fizeram parte da 
cesta que entidade fez para entregar para seus mais de 500 colabo-
radores.

No palco do evento, o jornalista Jalmo Fornari, diretor do Sis-
tema Província e idealizador da maior campanha de solidarieda-
de realizada por uma emissora de rádio na metade norte gaúcha, 
traduziu um sentimento que é de toda a equipe: “A campanha do 
Natal da Criança Carente é a nossa forma de unir os doadores e as 
crianças carentes e acontece como forma de agradecimento a nos-
sos anunciantes, ouvintes e parceiros pelo carinho recebido durante 
o ano que por hora finda.”

A Rádio Província se notabiliza como uma das emissoras com 
maior poder de mobilização social e popular neste canto do Rio 
Grande do Sul. Ao longo de sua história foram inúmeras campa-
nhas que beneficiaram milhares de pessoas, que vão desde o carro 
chefe que é o Natal da Criança Carente, até campanhas especificas 
que beneficiaram pessoas que precisam. Pelas ondas do rádio, em 
100,7 FM, já foi conseguido milhares de doações para os atingidos 
por temporal em Crissiumal, material de construção para construir 
uma casa que pegou fogo e deixou uma família desabrigada, inú-
meras cestas básicas para pessoas necessitadas, muletas, cadeiras 
de rodas e outras tantas que arrecadaram dinheiro vivo para alguma 
causa.

A direção do Sistema Província de Comunicação, Rádio Pro-
víncia, Jornal Província, Clic Porte,a TV da Província agradece a 
todas as pessoas que colaboram com as suas campanhas e deseja 
a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de grandes realiza-
ções e muitas conquistas.

Que no próximo ano passamos seguir mantendo essa importante 
parceria que vai muito além de fazer rádio, de entreter e informar. 
Que possamos seguir sendo o elo de ligação da comunidade, a voz 
dos excluídos e o instrumento dos bem-aventurados para fazerem 
o bem e mudarem o mundo.

Por Jonas Martins
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Especial Verão: Parque da Amizade 
é destaque na nova estação

Seguro desemprego poderá ser solici-
tado pela internet

Antecipação do IPVA injeta recursos 
na microrregião

Cerca de um terço dos municípios não 
consgeuirá quitar as contas em 2018

Neeja realiza formatura em Tenente 
Portela

Redentora realiza curso profissionali-
zante de Garçom

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

Hospital Santo Antônio esclarece 
atendimentos de Urgência e Emergência

Através de uma nota divulgada na imprensa nesta quinta-feira, 20, a direção do Hospital Santo 
Antônio comunicou a comunidade regional alguns esclarecimentos em relação aos atendimentos pres-
tadas pela casa de saúde. A principal é o fato de que o entidade vai priorizar atendimentos de plantão 
urgência e emergência. A entidade tem recebido muitos pacientes que não se enquadram neste quesito 
e isso tem sobrecarregado a entidade. Para as pessoas que buscam consultas fora deste requisito a 
orientação é que procurem atendimento nos serviços de saúde de seus respectivos municípios. A nota 
também orienta os municipes a buscar informação junto a seus municipios para saber se eles estão 
com os repasses juntos ao hospital em dia, caso contrário o hospital priorizará os casos de emergências 
de pediatria, ginecologia e obstretícia e traumatologia, sendo os demais atendimentos enquadrados em 
atendimentos particularss.
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