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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Há anos venho apontando a deformidade que, aos poucos, foi 
atribuindo ao STF o atual aspecto suspeito e assustador. Ele per-
turba a nação, infunde sentimentos de revolta e já nem tenta dissi-
mular seu viés totalitário. Essa deformidade levou ao que se lerá 
nas linhas a seguir: uma verdadeira repulsa aos padrões morais da 
sociedade.

 Não há, entre nossos ministros, um único conservador e um 
único liberal. Tamanha exclusão da divergência só vamos encon-
trar em tribunais constitucionais de países como Cuba, Venezuela 
e Coreia do Norte.

O prefeito do Rio de Janeiro mandou recolher a publicação de 
uma história de super-heróis destinada ao público infantil, na qual 
se insere um “beijo gay” entre os personagens. O autor do tex-
to certamente considera esse conteúdo indispensável à narrativa. 
Afinal, parece que nenhum herói será suficientemente heróico e 
valente se não arrostar tais situações.

Seguiu-se uma série de marchas e contramarchas judiciais até 
que o assunto, numa velocidade que nem os advogados de Lula 
conseguiriam superar, foi bater no STF. A casa das grandes deci-
sões nacionais não poderia ficar fora dessa. Parem as máquinas! 
Suspendam as audiências! Há um beijo gay a ser escrutinado à 
luz da “Carta Cidadã de Ulysses”. Dias Tóffoli, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello vieram às falas, ouriçados em sua sensibilidade 
progressista. Naquela Corte, paradoxalmente, ninguém é mais 
“progressista” do que o decano, que saiu verberando: “Mentes 
retrógradas e cultoras do obscurantismo e apologistas de uma 
sociedade distópica erigem-se, por ilegítima autoproclamação, à 
inaceitável condição de sumos sacerdotes da ética e dos padrões 
morais e culturais que pretendem impor, com o apoio de seus acó-
litos, aos cidadãos da República!!!”.

Curiosamente, é bem o que a sociedade pensa dele e de seus 
pares quando os vê empenhados em corrigir e reitorar as opiniões 
dos demais cidadãos.

Segundo Dias Toffoli, o ECA obriga o uso de advertência so-
bre o conteúdo quando ele envolve coisas como “bebidas alcoó-
licas, tabaco, armas e munições”. E acrescentou que os materiais 
destinados a crianças e adolescentes devem “respeitar os valores 
éticos e sociais da pessoa e da família”. A imagem de dois homens 
se beijando não se enquadraria, segundo ele, em qualquer desses 
conceitos. Dito assim, claro que não. Contudo, criança, até segun-
da ordem, é uma pessoa, uma pessoa muito especial. E a preser-
vação de sua inocência é um desses “valores éticos e sociais” de 
que fala a Constituição. Em que momento deixou de ser ? Quan-
do trocamos a inocência das crianças pela retórica pretensiosa de 
Celso de Mello?

Doravante, qualquer conteúdo homossexual, mesmo que ex-
clusivamente homossexual, fica liberado para venda ao público 
infantil, com o vigor e o atrativo dos super-heróis e dos super-
bandidos, e com as bênçãos do STF. Criatividade não faltará para 
quem quiser forçar ainda mais a barra.

O PODEROSO STF E A 
IMPOTENTE DEFESA DA 
INFÂNCIA

As grandes democracias se constroem por respeito a valores absolutos: voto secreto e universal, 
separação entre os poderes, cumprimento de decisões da Justiça e liberdade de opinião. Acredito na 
democracia liberal, respeito aos indivíduos, estímulo pela igualdade de oportunidades e liberdade de 
opiniões.

Ditadura e censura são o inverso de democracia e liberdade. Nossa Constituição inscreveu a liber-
dade de imprensa como cláusula pétrea, que não pode ser modificada nem por emenda constitucional.

Há exatos 10 anos, o STF decretou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, criada pelo regime 
militar. Para quem viveu na própria pele os malefícios de uma ditadura, com perseguições políticas e 
censura prévia aos meios de comunicação e à produção cultural, a decisão do Supremo representa uma 
garantia de que nossa democracia seguirá robusta e respeitada.

Defender a liberdade de imprensa é defender o direito à crítica –  e estar preparado para ouvi-la. 
Porque, numa democracia, não é a imprensa que se molda a governos e governantes. São os homens 
públicos que precisam saber ouvir e, mesmo diante de avaliações injustas, entender e tolerar críticas. 
Logicamente, excessos devem ser punidos.

Num tempo marcado pela animosidade nas redes sociais, produção de fake news e radicalização 
ideológica, precisamos de mais imprensa e mais democracia. Devemos fortalecer veículos e respeitar 
profissionais.

É certo que golpes de retórica terão espaço e audiência próprios. Na imprensa ou fora dela. Exces-
sos de opinião têm previsão legal como crimes de calúnia, injúria e difamação. Também podem ser 
objeto de reparação por dois mecanismos da Constituição: o direito de resposta e a indenização por 
dano material, moral ou à imagem.

Não existe liberdade econômica sem liberdade de opinião, e vice-versa. É assim que funcionam as 
sociedades abertas e as democracias liberais. E esse é o melhor caminho para que o Brasil reencontre 
o rumo perdido. Criando um novo ciclo de desenvolvimento econômico, que leve à modernização do 
país, à geração de novos empregos e ao bom diálogo com a sociedade brasileira.

Imprensa e democracia

João Dória

João Dória é Governador do Estado de São Paulo

Novas regras eleitorais
As eleições 2020 terão uma série de novidades em relação às regras 

eleitorais. Os pretensos candidatos deverão estar atentos, pois algumas 
delas são bastante profundas e terão impacto direto no resultado das 
eleições.

Em nossa região praticamente todas as câmaras teriam uma com-
posição diferente se a regra do fim das coligações proporcionais esti-
vessem valendo em 2016.

A partir de 2020, os partidos não poderão mais fazer coligações partidárias nas eleições para depu-
tados e vereadores. Os partidos poderão se juntar somente na eleição majoritária (prefeito), devendo 
concorrer isoladamente nas eleições proporcionais (vereadores). Isso não significa que o sistema pro-
porcional deixará de existir, mas apenas que os partidos concorrerão em chapas separadas, sem alian-
ças. Ou seja, contarão apenas com seus próprios votos.

Haverá mudança também no número de candidatos a vereador que serão lançados em 2020. Cada 
partido poderá lançar até 150% do número de vagas existentes na Câmara Municipal. Nos municípios 
da região onde há nove vagas, e o arrendondamento ocorre para cima o número máximo que cada 
partido poderá ter será de 15 candidatos. As legendas terão que se adaptar às mudanças. Para o alcance 
do coeficiente eleitoral haverá a necessidade de um número maior de candidatos como também nomes 
que tenham maior representatividade em número de votos sob pena de não alcançarem o valor de votos 
necessários.

Outro ponto importante é o chamado tempo de domicílio eleitoral. Nas eleições de 2020, o candi-
dato deve possuir domicílio eleitoral pelo prazo mínimo de 6 meses, o mesmo prazo exigido para a 
filiação partidária. Para concorrer o cidadão poderá se filiar até abril de 2010.

Essas e outras regras que ainda poderão mudar, já que o Congresso tem até outubro, um ano antes 
do pleito, para aprovar regras para as próximas eleições deverão ter fundamental impacto sob as com-
posições das câmaras de vereadores principalmente. Muitos partidos que conseguiam eleger um nome 
puxado por uma boa coligação serão obrigados a indicar candidatos com poder de voto se quiserem 
garantir uma cadeira, já que o coeficiente será feito somente em seus votos. Os partidos que tem maior 
poder eleitoral tendem a ter um crescimento no próximo pleito. Vai ser interessante.
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Melhore o humor

No facebook...

Grande Santa Rosa quer as usinas
Um encontro em Santa Rosa, marcou a retomada da luta de municípios da Fron-
teira-Noroeste pela construção de duas hidrelétricas no rio Uruguai. Os estudos de 
viabilidade do projeto binacional Garabi-Panambi, entre Brasil e Argentina, estão 
interrompidos desde 2014, por ordem judicial alegando possíveis danos sociais 
e ambientais. O líder do movimento é o prefeito de Tuparandi. O assunto deverá 
mobilizar novamente o extremo noroeste contra as usinas que ameaçam o Yucumã 
e parte da reserva Estadual do Turvo além de alagar vários munícios desalojando 
famílias de agricultores.

***Dizem por aí que um portelense apres-
sado , ao atravessar a rua a pé, em Chapecó, 
bateu contra uma montana que transitava 
com o motorista distraído.
***O pedestre não sofreu nenhum dano, 
mas a montana teve o espelho quebrado e a 
porta abalroada...
***Dizem por aí que na galeria recém inau-
gurada dos ex-secretários cabe ainda ape-
nas a foto do idealizador. É que o espaço 
que sobrou dá só para mais um quadro.
***Dizem por aí que o roteiro de caminha-
da de centenas de portelenses será alterado 
em setembro com o acampamento.
***Seria momento do município melhorar 
rotas alternativas para estas pessoas.
***Dizem por aí que o preço pago seria o 
motivo. No B.São Francisco se consome 
em média 23 metros cúbicos por casa con-
tra os 10 metros no resto da cidade. Não se-
riam também os vazamentos???

Falta de água
A onda de calor que atinge a região nos 

últimos dias, associada a falta de chuvas, 
tem provocado ameaça ao abastecimento 

de água. A Corsan, que paralelo à isto reali-
za obras de melhoria na rede urbana, está 

solicitando atenção dos usuários e a utiliza-
ção de critérios de economia no consumo. 
O local mais atingido da cidade é o Bairro 
São Francisco onde por vários dias, exceto 
por poucas horas, faltou água nas toneiras. 
O caso do Bairro esta tendo um tratamen-

to especial. A Companhia, que pretende 
instalar um novo reservatório, alerta, 

contudo, que é necessária uma reeducação 
no consumo naquele Bairro. Enquanto a 

média de consumo por unidade no restante 
da cidade é de 10 metros no Bairro os 

moradores consomem uma média de 23 
metros cúbicos de água.

Elogio
César Oliveira, integrante de uma dupla 

gauchesca que participou dos eventos do 
acendimento da chama em Portela, não 

poupou elogios à comunidade local em en-
trevista à ZH. Disse: “Naquele momento, 
vi a sensibilidade das pessoas, da comuni-
dade. Tomara que tenha um momento que 
me toque tanto na vida como aquele, mas 

acho difícil.” César é o patrono dos festejos 
farroupilhas desse ano.

PSD na ativa
O Partido Social Democrático de Tenente 

Portela, que teve presença marcante na 
última eleição elegendo o vereador mais 

votado está voltando a plena atividade. As 
lideranças estão se articulando com vista 

ao próximo pleito. O partido não descarta 
a possibilidade de inclusive participar das 

majoritárias com candidatura a prefeito ou 
a vice própria.

E.T.A
Volta a ser cogitada a implantação de uma 
estação de tratamento de água para o abas-

tecimento urbano da cidade de Tenente 
Portela. O assunto que teve várias aborda-
gens no passado foi tema de manifestação 
do Prefeito na reunião com a comunidade 

da São Francisco.

Acampamento da Semana Farroupilha
Inicia neste final de semana o 10º Acampamento Far-
roupilha de Tenente Portela. O evento que vem sendo 
realizado em revezamento e às vezes em parceria 
entre às duas entidades tradicionalistas do Município, 
neste ano será de responsabilidade do CTG Sentinela 
da Fronteira. O acampamento acontece de 14 a 22 de 
setembro na praça do Imigrante em frente a sede do 
Poder Legislativo local. Entre as muitas atrações que 
deverão mobilizar o público estão a apresentação das 
invernadas artísticas e dos grupos folclóricos do mu-
nicípio. Ao contrário de outros anos, quando era farta 
a pauta de eventos musicais, a maior atração deste 
ano foi reserva para o sábado de encerramento, quan-
do estará se apresentando no palco a cantora Berenice 
Azambuja, que precederá uma grande fandango.

E nos Bairros....

Um empresário liga para casa 
para dar uma notícia a sua mu-
lher.Quem atende é a emprega-

da.
– Chame minha mulher que eu quero fa-
lar com ela.– No momento ela não pode 
atender.
– Mas como assim ela não pode atender.
– É que ela está ocupada.
– Fazendo o que.
– Tá eu vou falar. Ela tem um amante e 
está com ele agora.
– Eu ouvi bem, ela está me traindo.(...)– É 
sim. (...)– Então mate os dois.
– Não isso eu não posso fazer. (...)– Então 
vou te despedir.
Como a empregada ganhava muito bem a 
única renda que ela tinha era daquele tra-
balho.
– Sim eu aceito. Ela foi e matou os dois.
– E agora o que eu faço? (...)– Enterre eles!
A empregada seguiu novamente as instru-
ções e enterrou eles.
– Já que você fez o que pedi pode dar uma 
relaxada na sauna.
– Mas aqui não tem sauna.
– Ah! Desculpe foi engano.

***Dizem que a compra do caminhão de 
bombeiros obedece um cronograma para 
combinar com as eleições 2020.
***Bairros e vilas começam a ser lembra-
dos. Segundo um funcionário da D.P., al-
guns serão canteiro de obras ano que vem.
***Mal cuidado, jogado no tempo, um para 
briza novo acabou sendo quebrado sem 
nunca ter sido usado. Dinheiro Público, 
para alguns não têm dono!
***Dizem por aí que o projeto de automa-
ção de energia, através da energia solar nos 
prédios públicos de Derrubadas começa a 
ganhar forma.
***Iniciativa super inovadora, merece mui-
to elogios.
***Dizem por aí que mais um grupo de 
garotos treinados pelo  professor Elver vão 
tentar a sorte no Grêmio.
*** O grupo de garotos parte na próxima 
semana para a clínica do tricolor.
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Escola Infantil de Vista Gaúcha 
realiza evento em comemoração 

ao Dia dos Avós
No dia 29 de agosto de 

2019, a Escola Municipal de 
Educação Infantil Sonho Meu 
realizou nas Dependências da 
Escola uma homenagem ao Dia 
dos Avós. Os alunos realizaram 
apresentações juntamente com 
as professoras, monitoras e es-
tagiárias.

Os avós levaram objetos 
antigos e brinquedos que brin-
cavam em sua infância, estes 
foram identificados e expostos 
para os demais, bem como para 
as crianças. Também foi reali-
zado uma confraternização, na 
qual cada avô trouxe um prato 
de doce ou salgado e em segui-
da socializado.

A escola agradece a presen-
ça do Prefeito Municipal Celso 
José Dal Cero, do Secretário 
Municipal de Educação João 
Valdês Bier, da Supervisora 
Elenir Fátima Queiroz Cape-
lari, em especial a participação 
de todos os avôs, as avós, no-

nos e nonas. Agradecer as pro-
fessoras, monitoras, estagiárias 
e funcionárias pelo trabalho 
desenvolvido para a realização 
do evento.

Ser avó é sentir felicida-
de, é conhecer um amor doce, 
profundo, é viver de carinho e 
ansiedade, é resumir nos netos 

o seu mundo. Ser avó é voltar 
a ser criança, é fazer tudo pelo 
neto amado.... É povoar a vida 
de esperança, é reviver todinho 
o seu passado. Ser mãe é dar o 
coração, eu creio, mas ser avó... 
que sonho abençoado é viver de 
ilusão, num doce enleio, é viver 
no neto o amor ao filho amado.

As avós dos alunos participaram o evento especial

Redentora: Administração 
inaugura Academia ao Ar 
Livre no bairro São José

A Administração Municipal de Redentora inaugurou dia 10, da 
Academia ao Ar livre do bairro São José. O investimento é de R$ 
19.834,00 do Governo do Estado e R$ 15.492,76 do Município.

O prefeito Nilson Paulo Costa entregou as chaves da área ao 
presidente da Associação de Moradores do bairro.Foi um gesto 
simbólico, já que o espaço permanecerá aberto para que a popula-
ção possa usufruir livremente dos equipamentos de ginástica.

Segundo o prefeito Nilson, deverá ser instalada uma praça de 
brinquedos ao lado da Academia, para que as famílias possam se 
reunir e desfrutar de bons momentos.
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

CIDADES

O segredo da Borboleta

Depois de ganhar um beijo, numa noite de sexta-feira 13, An-
derson não conseguiu mais fazer o que fazia de melhor, que era 
jogar futebol. Após dias de pesadelo, decidiu procurar Mariana, a 
autora do beijo, mas ao encontrá-la, não foi bem recebido.

Desiludido, o camisa 10 da várzea estava agora sentado em 
uma mesa de um bar, quando decidiu que espantaria seu azar ou 
quebraria a sua maldição nos braços da noite.

Não foi difícil para o jovem conseguir o endereço de uma casa 
de má fama e se dirigir para lá. O local que funcionava no final 
de uma rua escura, era pouco iluminado, tinha um palco logo em 
frente para quem entrava na porta, um bar no lado direito, um 
corredor com o sinal de banheiros para o lado esquerdo e uma 
série de mesinhas espalhadas pelo salão.

Sentou numa dessas mesas e logo foi atendido por uma gar-
çonete, vestindo um modelito todo feito de couro. Ele pediu uma 
cerveja e ficou avaliando o ambiente.

O local era frequentado por homens com o dobro ou mais da 
sua idade, provavelmente todos bem sucedidos profissionalmente 
e alguns até pessoalmente, mas que encontravam ali a segurança 
para se entregarem aos seus mais sórdidos desejos.

Haviam algumas mesas ocupadas, com homens e mulheres 
sentadas conversando. Uma jovem, calçando bota até os joelhos 
e um short jeans, que parecia ter sido feito para alguém de cinco 
anos de idade, se aproximou e sem pedir licença sentou e come-
çou a tomar a sua cerveja. Ela falava quase sem parar e ele se 
limitava a dar respostas de uma ou duas palavras.

Olhando para aquela mulher, ao invés de pensar na noite tór-
rida de amor que seu dinheiro podia pagar, ele apenas pensava na 
sua história. Onde estariam seus pais? Como ela foi parar naquele 
lugar?

Logo a música, atá então ambiente, foi trocada por um som 
alto e a sua acompanhante falou alguma coisa que ele não enten-
deu, mas que supôs seria um “eu já volto”, se dirigiu para o palco.

Sem qualquer preparação ela fez a dança mais sensual que 
ele já tinha visto na vida. De fato ele não conseguia identificar se 
era a cerveja que fazia ele ver diferente ou se era o ambiente que 
aguçava seus sentimentos, mas ele sentiu um frisão de tal modo 
que até se assustou vendo aquela dama da noite dançando para lé 
a para cá no palco.

Ela encerrou a sua dança e voltou para a mesa. Ele já come-
çava a se entregar ao ambiente, ao momento e a mulher ao seu 
lado quando seus olhos correram em direção ao palco e lá estava 
Mariana, dançando.

Ela trajava uma fantasia, com asas coloridas, que ele não en-
tendeu bem, mas supôs que fossem asas de borboleta. Ela não 
dançava apenas, ela flutuava no palco com uma sensualidade ca-
sual das meretrizes mais experientes.

Quase que como um marinheiro enfeitiçado pelo canto de 
uma sereia, ele andou em direção ao palco. Lentamente, um pas-
so depois do outro. Ele não conseguia precisar quanto tempo ele 
levou para chegar ao palco. Seus olhos estanhados como que hip-
notizados lhe levaram para onde ela estava.

Ele não sabe o motivo, mas ele subiu no palco e a segurou 
com força em seus braços, como se quisesse ela apenas para si. 
Ela tentava se soltar, mas ele a segurava com violência. Tudo du-
rou alguns poucos instantes. Os seguranças chegaram e o arran-
caram dali e o levaram para trás da boate onde ele levou a maior 
surra da sua vida.

Depois daquela noite Anderson nunca mais viu Mariana, ele 
também nunca mais a procurou. O seu futebol, bom esse ficou 
ainda mais comprometido depois que os seguranças quase lhe 
quebraram uma das pernas. Ele levou um ano para voltar a jogar 
e ai já não era mais a mesma pessoa.

Anderson ainda é um sujeito de bigode bem feito, cabelo pen-
teado na régua, mas agora não é mais um garanhão. É apenas um 
homem que descobriu o quanto as mulheres podem ser surpreen-
dentes.

Sicredi consolida-se em 1º 
lugar no RS em número de 
operações de crédito rural

Sicredi lidera, no Rio Gran-
de do Sul (RS), o ranking das 
instituições financeiras que 
mais realizaram operações de 
crédito rural no último ciclo 
do Plano Safra 2019/2020. As 
mais de 117 mil liberações de 
crédito representaram 38% do 
total registrado no Estado. Os 
dados são do Sistema de Ope-
rações de Crédito Rural e do 
PROAGRO (SICOR).

Conforme o levantamento, 
em volume concedido, no RS, 
o Sicredi ocupou o segundo lu-
gar, com 29% do valor libera-
do, superior a R$ 7 bilhões. Em 
âmbito nacional, o Sicredi foi a 
instituição financeira que mais 
realizou operações de repasse 
para a agricultura familiar com 
recursos do BNDES em 2018.

– O número de operações 
de crédito rural e o volume 
concedido reforçam a missão 
do Sicredi de oferecer soluções 
financeiras para os associados, 
agregando renda, fortalecendo 
as comunidades e contribuindo 
para o desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul – destaca o vice-
-presidente da Central Sicredi 

Sul/Sudeste, Márcio Port.
Sobre o Sicredi:
O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de quatro milhões de 
associados, os quais exercem 
papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o 
Sicredi está em 22 Estados* e 
no Distrito Federal, com mais 

de 1.700 agências, e oferece 
cerca de 300 produtos e servi-
ços financeiros.

No Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina, o Sicredi 
reúne mais de dois milhões de 
associados. A cobertura no RS 
alcança 92% dos municípios e 
em SC, 31%, totalizando 721 
pontos de atendimento. Presen-
te no campo e na cidade, o Si-
credi contabilizou, até julho de 
2019, mais de R$ 60 bilhões em 
Ativos Administrados nos dois 
estados.

D
io

ne
s B

ec
ke

r

Liberações de crédito, representaram 38% do total registrado no estado

Câmara dos Deputados aprova
 mudanças nas regras eleitorais

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou as novas 
regras ao sistema eleitoral. A 
proposta segue para aprecia-
ção do Senado Federal. Para 
assegurar a validade da nova 
legislação nas eleições estadu-
ais em 2020, o texto precisa ser 
publicado até um ano antes do 
primeiro turno, ou seja, início 
do mês de outubro.

O texto-base do Projeto de 
Lei nº 11.021/2018 foi apro-
vado por 263 votos a 144. A 
proposta altera a Lei Eleitoral 
(9.504/97) e a Lei dos Partidos 
(9.096/95).

O texto estabelece o fim 
do percentual fixo de 30% das 
emendas de bancada como re-
ferência para a destinação or-
çamentária ao Fundo Especial 
de Financiamento de Campa-
nha (FEFC), o chamado Fundo 
Eleitoral. A proposta também 
restringe a aplicação de multa 
de 20% sobre o montante con-
siderado irregular em contas de 
partido reprovadas pela Justiça 

Eleitoral apenas nos casos em 
que o agente teve a intenção de 
cometer a infração.

Durante a sessão, os par-
lamentares ainda retiraram do 

texto a possibilidade de redis-
tribuição de recursos do Fundo 
Eleitoral aos demais partidos da 
parcela eventualmente recusada 
por alguma legenda.
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Avança a construção 
do HPR em Palmeira 

das Missões

De acordo com a Sial Construções 
Civis LTDA de Curitiba/PR, empresa 
vencedora da licitação para execução 
da obra, aproximadamente 60% da ter-
raplanagem já foi concluída. Atualmen-
te, cerca de 80 operários trabalham na 
construção do prédio do Hospital Públi-
co Regional (HPR), situado as margens 
da BR 468, na Zona Norte de Palmeira 
das Missões.

Em visita a obra, o deputado estadual 
Jeferson Fernandes (PT), que preside a 
Frente Parlamentar em Defesa do HPR, 
afirmou que todo o projeto, tanto na par-
te técnica como orçamentária, transcor-
re normalmente. No entanto, o petista 
revelou preocupação quanto à aquisição 

de equipamentos e o custeio da casa de 
saúde em Palmeira das Missões.

– Estamos trabalhando para incluir 
no Plano Plurianual do Governo do Es-
tado, verbas para equipar e custear o fu-
turo funcionamento do Hospital Público 
Regional. Queremos o máximo de lide-
ranças envolvidas para conseguirmos 
nossos objetivos – destacou Jeferson 
Fernandes.

O HPR de Palmeira das Missões será 
referência para 72 municípios das regi-
ões Norte e Noroeste do Rio Grande do 
Sul, dando resolutividade para casos de 
média e alta complexidade.

A previsão é que o projeto seja con-
cluído em dois anos.

O Hospital Regional será referência para 72 municípios em média e alta complexidade
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BCG é única vacina 
a atingir meta de 

imunização desde 2017
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Dados apresentados nesta quinta-fei-
ra (5) pelo Ministério da Saúde mostram 
que a BCG foi a única vacina a alcançar 
a cobertura vacinal pretendida nos anos 
de 2017 e 2018.

O levantamento foi feito com infor-
mações acessadas na base do DataSus 
em 15 de julho deste ano e foi apresenta-
do na Jornada Nacional de Imunizações, 
em Fortaleza. Foram consideradas as 
metas de 16 vacinas do esquema básico 
e de reforço indicadas para crianças de 

até um ano, de um ano e 
gestantes. Para as imuni-
zações BCG e Rotavírus, 
a meta era vacinar mais 
de 90% do público alvo, e, 
para as demais, superar os 
95%.

A BCG, que previne a 
tuberculose, teve cober-
tura de 96,41% em 2017 
e de 96,09% em 2018. Já 
a hepatite B, que também 
deve ser tomada ao nascer, 
atingiu 84,7% em 2017 e 
85,7% em 2018. Menin-

gococo C, pentavalente e pneumocócica 
foram outras que ficaram perto dos 85% 
em 2018.

Um dos casos que mais chama aten-
ção é da vacina de poliomielite, também 
conhecida como paralisia infantil, qatin-
giu 100% de imunização em 2013 e caiu 
para menos de 90% desde 2016, obtendo 
coberturas de 84,43% (2016), 83,82% 
(2017) e 88,6% (2018). A pólio já foi 
erradicada do país, mas ainda há casos 
registrados em localidades da Ásia.

Casos de Sarmpo despertaram atenção sobre as vacinações
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS

Contrato nº 104/2019. Dispensa de Licitação nº 41/2019. Contratado: Larissa 
Busatto ALves. CNPJ n° 10.767.180/0001-95. Objeto: Aquisição de uniformes para 
funcionários(as) das Escolas Municipais. Valor: R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e 
oito reais). Vigência: 05/09/2019 à 05/11/2019. Assinatura do Contrato: 05/09/2019.

Contrato nº 105/2019. Tomada de Preços nº 08/2019. Contratado: DE CEZA-
RO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. CNPJ n° 04.346.420/0001-85. 
CNPJ n° 17.946.410/0001-22. Objeto: Serviços de pavimentação de trecho de estra-
da de acesso à comunidade de Desimigrados, com pedras irregulares de basalto, to-
talizando 9.800,00 m² (nove mil e oitocentos metros quadrados), incluindo materiais 
e serviços conforme Contrato de Repasse OGU nº 882096/2018/MAPA/CAIXA - 
Operação 1061580-94 – Programa Fomento ao Setor Agropecuário – Pavimentação 
em vias rurais. Valor: R$ 512.977,99 (quinhentos e doze mil e novecentos e setenta e 
sete reais e noventa nove centavos). Vigência: 11/09/2019 à 08/04/2020. Assinatura 
do Contrato: 11/09/2019.

Contrato nº 106/2019. Dispensa de Licitação nº 42/2019. Contratado: Juli Caro-
line Fortes. CNPJ n° 09.213.806/0001-32. Objeto: Aquisição de materiais para ade-
quação PPCI Centro Cultural e Turístico. Valor: R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco 
reais). Vigência: 11/09/2019 à 11/11/2019. Assinatura do Contrato: 11/09/2019.

Contrato nº 107/2019. Dispensa de Licitação nº 42/2019. Contratado: Luan Pau-
lo Caron Sprendor. CNPJ n° 34.491.586/0001-56. Objeto: Aquisição de materiais 
para adequação PPCI Centro Cultural e Turístico. Valor: R$ 710,00 (setecentos e 
dez reais). Vigência: 11/09/2019 à 11/11/2019. Assinatura do Contrato: 11/09/2019.

Contrato nº 108/2019. Dispensa de Licitação nº 42/2019. Contratado: Vinício 
Lunardi. CNPJ n° 11.986.111/0001-35. Objeto: Aquisição de materiais para ade-
quação PPCI Centro Cultural e Turístico. Valor: R$ 2.588,00 (dois mil e quinhentos 
e oitenta e oito reais). Vigência: 11/09/2019 à 11/11/2019. Assinatura do Contrato: 
11/09/2019.

Dispensa de Licitação nº 40/2019. Objeto Contratação de pessoa jurídica para 
realização de apresentação artística para público alvo das ações do CRAS. Fun-
damento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Contratado(a): Clube de 
Patinação Danúbio Azul. CNPJ 78.482.932/0001-05. Valor: R$ 7.000,00 (sete mil 
reais). Derrubadas/RS, 03 de setembro de 2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal.

Contrato de Financiamento nº 0530880-75, firmado pelo MUNICÍPIO DE DER-
RUBADAS/RS, CNPJ 94.442.282/0001-20, e o AGENTE FINANCEIRO Caixa 
Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04. Objeto: FINISA – DESPESA 
DE CAPITAL, Programa: FINISA – FINAN. INFRA E SAN. AMBIENTAL. Va-
lor de investimento: R$ 2.500.000,00, sendo R$ 2.500.000,00 com recursos de fi-
nanciamento lastreados pela CAIXA, sem previsão de contrapartida financeira pelo 
TOMADOR. Representantes: Pela CAIXA, MARLISE ROSA ZARDIN e pelo TO-
MADOR, ALAIR CEMIN. Data de assinatura: 05/09/2019.

Dispensa de Licitação nº 41/2019. Objeto: Aquisição de uniformes para 
funcionários(as) das Escolas Municipais. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, 
art. 24, inc. II. Contratado(a): Larissa Busatto Alves. CNPJ 10.767.180/0001-95. Va-
lor: R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais). Derrubadas/RS, 05 de setembro 
de 2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação mo-
dalidade Tomada de Preços nº 08/2019. Objeto: Pavimentação de via com pedras 
irregulares. Contrato de Repasse OGU nº 882096/2018 – Operação 1061580-94 – 
Programa Fomento ao Setor Agropecuário – Pavimentação em vias rurais. Proposta 
de menor preço global. Licitante Vencedora: De Cezaro Construção e Incorporação 
Ltda. CNPJ 04.346.420/0001-85. Derrubadas/RS, 09 de setembro de 2019. Alair 
Cemin – Prefeito Municipal.

A 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública registra exposição à 
violência fatal a que os policiais brasileiros estão sujeitos. Em 2018, 343 policiais 
civis e militares foram assassinados, 75% dos casos ocorreram quando estavam fora 
de serviço e não durante operações de combate à criminalidade.

A violência a que os policiais estão permanentemente expostos tem efeitos psico-
lógicos graves. Em 2018, 104 policiais cometeram suicídio – número maior do que 
o de policias mortos durante o horário de trabalho (87 casos) em confronto com o 
crime.

“No senso comum, o grande temor é o risco da violência praticada por terceiros, 
mas na verdade o suicídio está atingido gravemente os policiais e não está sendo dis-
cutido e enfrentado de forma global”, aponta Cristina Neme, pesquisadora do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública que edita o anuário.

“É um problema muito maior que muitas vezes é silenciado. São os fatores de 
risco da profissão que levam ao estresse ocupacional. Eles passam por dificuldades 
que outras pessoas podem ter, mas que no caso do policial esses problemas, quando 
associados ao estresse psicológico da profissão e do acesso à arma, pode facilitar 
esse tipo de ocorrência”, lamenta a pesquisadora.

Suicídio causou mais mortes em 
policiais do que confronto com 

criminosos

O Rio Grande do Sul registrou elevação de 40,96% no número de casos de femi-
nicídio —morte por questões de gênero ou em circunstâncias de violência doméstica 
— em 2018 se comparado ao mesmo período do ano anterior. No ano passado, foram 
117 feminicídios, 34 a mais do que em 2017, segundo dados do 13º Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública, divulgados na manhã terça-feira (10). 

O Estado segue na terceira colocação entre as unidades da federação, ficando 
atrás apenas de Minas Gerais (156) e São Paulo (136). Diretora da Divisão de Pro-
teção e Atendimento à Mulher, Tatiana Bastos afirma que o aumento não representa 
elevação real no número de casos, mas sim o efeito da mudanças na metodologia em 
relação a esse tipo de crime. A delegada destaca a classificação de feminicídio desde 
o início da ocorrência como um dos fatores que explicam esse fenômeno. Antes de 
janeiro de 2018, no Rio Grande do Sul, esse trâmite ocorria apenas no momento do 
indiciamento, quando o inquérito era finalizado.

Casos de feminicídio no RS 
cresceram mais de 40% em 2018
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Começa a 10ª edição do Acampamento 
Farroupilha de Tenente Portela

PROGRAMAÇÃO
14/09 – SÁBADO
16h – Abertura com pronunciamentos de autoridades, apresentação musical e 

acendimento da Chama Crioula no Acampamento Farroupilha.
20h30min – Apresentação de abertura dança Mística Guarani a cargo do CTG 

Sentinela da Fronteira.
22h – Fandango, animação Grupo Bem Campeiro.

15/09 – DOMINGO
9h30min – Programa Mateando com a Província ao vivo direto do Acampa-

mento.
14h – VI Encontro Regional de Invernadas Artísticas.
20h – Fandango, animação Grupo Marcação Galponeira.

16/09 – SEGUNDA-FEIRA
13h30min – I Tertúlia Regional da Alegria, Organização Escola Recanto da 

Alegria – APAE Tenente Portela.
19h – Sessão Solene na Câmara de Vereadores
20h – Show de Talentos, Organização Rádio Municipal de Tenente Portela

17/09 – TERÇA-FEIRA
13h30min - Apresentação das Invernadas do CTG Sentinela da Fronteira, CTG 

Guardiões da Fronteira, Grupo de Dança Piazito Carreteiro da E.E.E.M. Sepé Tia-
rajú, Grupo Abrindo Fronteiras da E.M.E.F. Marcílio Dias, Grupo de Dança da 
Escola Recanto da Alegria – APAE Tenente Portela, apresentação da Peça Teatral 
Lida na Estância da E.E.E.M. Sepé Tiarajú e Gincana organizada pela 20ª RT.

20h – Escolha do Casal Farroupilha Mirim e Juvenil.
21h – Fandango, animação Grupo Marcação Galponeira.

18/09 – QUARTA-FEIRA
8h30min – Apresentação das invernadas do CTG Sentinela da Fronteira, CTG 

Guardiões da Fronteira, Grupo de Dança Piazito Carreteiro da E.E.E.M Sepé Tia-
rajú, Grupo Abrindo Fronteiras da E.M.E.F. Marcílio Dias, Grupo de Dança da Es-
cola Recanto da Alegria – APAE  de Tenente Portela, apresentação da Peça Teatral 
Lida na Estância da E.E.E.M. Sepé Tiarajú.

13h30min – Apresentação das invernadas do CTG Sentinela da Fronteira, Guar-
diões da Fronteira, Grupo de Dança Piazito Carreteiro da E.E.E.M Sepé Tiarajú, 
Grupo Abrindo Fronteiras da Escola Marcílio Dias, Grupo de Dança da APAE de 
Tenente Portela, apresentação da Peça Teatral Lida na Estância da E.E.E.M. Sepé 
Tiarajú.

20h – Gaitaço organizado pela Rádio Província de Tenente Portela.

19/09 – QUINTA-FEIRA
14h – Fandango da terceira idade, animação Banda Essência da Noite.
21h – Fandango, animação Grupo Tchê Fandango.

20/09 – SEXTA-FEIRA
10h – Missa Crioula
14h – Desfile a cavalo e passeio a cavalo
20h – Apresentação das invernadas do CTG Sentinela da Fronteira e CTG 

Guardiões da Fronteira, Apresentação do Grupo Piazito Carreteiro da E.E.E.M. 
Sepé Tiarajú e Abrindo Fronteira da Escola Marcílio Dias e Escola Recando da 
Alegria – APAE de Tenente Portela e Apresentação Musical com João Vitor Melo.

21h30min – Fandango, animação Nei Marques e Leonardo.

21/09 – SÁBADO
14h – Mateada, torneios de vaca parada, jogo do osso e jogo de retruco.
20h – Ato Solene de Agradecimento e Divulgação do Rancho mais original.
22h – Show de Berenice Azambuja e após fandango, animação Banda Essência 

da Noite.

22/09 – DOMINGO
10h – Início do Torneio de Pênalti Gaudério entre os ranchos.

CHAMA CRIOULA
LAMPEEIRA,
CAMPEIRA,
MARAGATA.
LUZINDO ESPERANÇA
SIMBOLIZANDO
FOGO/LUTA/PAIXÃO.
IMORTALIZADA
NA FIGURA/MEMÓRIA 
DO TRADICIONALISTA
FOLCLORISTA
PESQUISADOR
PAIXÃO CÔRTES
“O LAÇADOR”.
CHAMA CRIOULA
REVOLUCIONÁRIA
CULTUADA NA HISTÓRIA,
UNIVERSALIZANDO
 A IDENTIDADE GAÚCHA
ALIMENTANDO SEMPRE
NA IMENSIDÃO DOS PAGOS.
IDEAIS DE LIBERDADE
IGUALDADE, 
HUMANIDADE.

 PROFª HELOISA GEHLEN

Começa oficialmente neste sábado, 14, a 10ª edição do Acampamento Farroupi-
lha de Tenente Portela. Neste ano, seguindo o rodízio estipulado, a organização é do 
CTG Sentinela da Fonteira. O evento vai mais uma vez até o final semana seguinte 
ao dia do gaúcho, ou seja, até o domingo dia 22 de setembro.

Entre os destaques da programação estão os fandangos com os grupos Bem Cam-
peiro, Tchê Fandango e Marcação Galponeira, além das atrações locais, Nei Mar-
ques e Leonardo e Essência da noite. O Acampamento também contará com diversas 
apresentações artísticas de invernadas dos dois CTGs da cidade e outros grupos de 
danças folclóricas tradicionais do município e da região.

Durante a programação a Rádio Província estará mais uma vez integrada ao 
evento, participando ativamente 
das atrações do acampamento. 
No domingo dia 15, com apre-
sentação de Cleiton Figueiredo 
ocorre a transmissão ao vivo do 
palco principal do instalado no 
na Praça do Imigrante o  Mate-
ando com a Província.

Já na quarta-feira, 18, a emis-
sora realiza a segunda edição do 
Gaitaço da Província. O evento 
terá a coordenação de Raiana 
Silva e colaboração do gaitei-
ro Jorge Poronilk dos Santos, o 
Jorginho, e direção do jornalis-
ta Jalmo Fornari (Foto ao lado) 
e contará com a participação de 
diversos artistas que se apresen-
tarão tocando e cantando ao vivo 
pela Rádio Província. O Gaitaço 

terá a apresentação de Raiana Silva e de Cleiton Figueiredo.
No sábado, 21. a Província organiza a primeira Roda de Carteado que contará 

com um torneio de canastra em duplas. Inscrições ao custo de R$ 20 reais estão 
abertas na portaria da Rádio Província até o dia 18. A premiação será R$ 100 para o 
primeiro lugar, R$ 80 para o segundo e R$ 50 para o terceiro alem de troféus.

Berenice Azambuja foi a escolhida pelos organizadores para realizar o show prin-
cipal do Acampamento neste ano. A renomada artista gaúcha se apresenta no dia 21, 
sábado, no Palco do evento. Neste dia também ocorrerá um fandango com o grupo 
Essência da Noite.

A expectativa da Comissão Organizadora é que um grande número de pessoas 
passem pelo local durante a semana magna dos gaúchos.
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Falta de água preocupa Tenente Portela

Nas últimas semanas as redes sociais 
e a redação do Sistema Província foram 
tomadas por uma série de reclamações 
de moradores do Bairro São Francisco 
em virtude da falta de água.

Nesta semana nossa reportagem deu 
destaque para a pauta e visitou o bair-
ro. Conversamos com alguns moradores 
que se queixam que durante vários dias 
o abastecimento de água na parte alta 
do bairro parava de manhã e voltava so-
mente de noite.

Segundo Maurício dos Santos, che-

fe do escritório da Corsan em Tenente 
Portela, o problema é mais sério do que 
supõe alguns moradores do Bairro São 
Francisco. O profissional explicou, para 
nossa reportagem, que a estiagem que 
atingiu a cidade nos últimos dias fez 
com que a quantidade de água nos poços 
e no reservatório principal diminuísse 
de maneira considerável e que por conta 
disso, outras áreas, como Bairros Rubino 
Marroini e Fries, também tem enfrenta-
do problemas com a falta de água, prin-
cipalmente entre as 18 e as 20 horas.

Tenente Portela possuí, segundo a 
Corsan, 10 poços ativos e uma fonte. 
Essa fonte sempre foi a principal forne-
cedora do município, suprindo cerca de 
50% de toda a água que era usada pelos 
portelenses, no entanto, nos últimos tem-
pos a estiagem fez com que a produção 
desse local diminuísse consideravelmen-
te cobrindo apenas 20%.

A solução foi perfurar novos poços, 

no entanto, nos últimos seis meses ocor-
reram a perfuração de quatro poços, 
sendo que três deles não deram água e 
o quarto deu vazão muito baixa para ser 
utilizado.

Maurício disse que a falta de chuvas 
limita a produção de água, mas que o 
desperdício ainda é o principal vilão do 
consumo portelense. Por isso a Corsan 
iniciou uma campanha para que as pes-
soas evitem o desperdício.

Tecnicamente a Corsan está identifi-
cando vazamentos e buscando diminuir 
a perda de água. Hoje 30% da água em 

Tenente Portela é perdida, o número 
pode ser alto à primeira vista, no entan-
to, esse percentual está abaixo da média 
do estado onde a perda passa dos 40%. 
Sobre os vazamentos foram identifica-
dos 40 gargalos de perda de água, sendo 
que 20 já foram consertados. Equipes 
estão trabalhando nos demais.

Também já está pronto e aguardando 
apenas a ligação um novo poço, locali-
zado em Linha Bianchini, que vai gerar 
cerca de 15 metros cúbicos por hora e 
ainda há um projeto de instalação de 
um novo reservatório (caixa de água da 
Corsan) com o dobro de capacidade da 
atual. Esse empreendimento deverá ser 
construído em breve no pátio do escritó-
rio local da Companhia.

Ainda está em estudo a necessidade 
de uma Estação de Tratamento de Água 
que seria instalada no Rio Turvo ou no 
Rio Guarita.

São todas iniciativas que tem por 

objetivo aumentar a produção de água 
dentro do município e por consequência 
melhorar a distribuição.

Tenente Portela nunca na sua história 
teve casos de racionamento de água, no 
entanto, se não houver uma forte cons-
cientização da comunidade corre-se o 
risco que essa medida extrema possa 
ser tomada, bem como, a exemplo do 
que já ocorreu em outros municípios, a 
instituição de uma lei para multar quem 
desperdiçar.

Voltando ao Bairro São Francisco de 
onde partiram as reclamações pela falta 
de água, a situação no local é diferencia-
da. Ela funciona na modalidade de Bica 
Pública, isto é, a água distribuída em to-
das as casas gerando apenas uma conta 
que é paga pela prefeitura.

No bairro existe um poço e um re-
servatório de água que abastece a comu-
nidade, no entanto, esse poço não está 
dando conta de produzir água suficiente 
para suprir a demanda de todas as casas. 
O poço está com sua produtividade com-
prometida e hoje opera no limite de sua 
capacidade, sendo que a equipe da Corsa 
faz vistorias diárias no local para evitar 
maiores problemas.

O restante da água que é consumi-
da na comunidade é direcionada do re-
servatório central da Corsan. No mês 
de agosto as 163 casas que existem no 
Bairro consumiram 3755 metros cúbi-
cos de água, sendo que o poço do bairro 
produziu 2900 metros cúbicos e ocorreu 
o direcionamento de outros 855 metros 
cúbicos do reservatório central.

O consumo do bairro chama a aten-
ção, pois na média cada casa está gastan-
do 23 metros cúbicos de água por mês, 
enquanto no restante da cidade a média 
de consumo é de 10 metros cúbicos por 
residência.

O presidente do bairro, seu Norberto 
Pohl, disse que existe muito desperdicio 
de água na comunidade. Ele nos ressal-
tou que cada residencia paga R$ 10 reais 

por mês, esse dinheiro serve para o pa-
gamento da pessoa responsável, no caso 
o próprio presidente, para o trabalho de 
manutenção em possíveis vazamentos 
ou similares.

Seu Norberto disse que existe um 
acerto entre os moradores que essa pes-
soa é responsável pela manutenção na 
rua, mas internamente, ou seja, dentro 

das residências, é de obrigação dos mo-
radores. Ele disse que mesmo assim, pro-
cura ajudar todos os que pedem socorro, 
mesmo nos casos de vazamentos inter-
nos e que muitas vezes compra peças, 
com  o que que seria o pagamento pelo 
seu serviço, para não deixar ninguém 
“mal”. Ele teme que hajam vazamentos 
que não são detectados a olho nu e por 
consequência não sejam detectados.

O desperdício é apontado por grande 
parte dos moradores como o problema 
principal do auto alto gasto de água no 
bairro.

Roseli da Silva, moradora do bairro, 
ressalta que é necessário que a comuni-
dade crie uma conscientização e passe a 
gastar menos, que hoje há uma série de 
gastos desnecessários que acabam preju-
dicando toda a comunidade.

Um morador nos denunciou até casos 
de pessoas que usam a água encanada 
para lavar chiqueiros ou para limpar o 
calçamento, quando este fica embarrado.

Na terça-feira a Corsan e Prefeitu-
ra estiveram no bairro em uma reunião 
com os moradores. Segundo as informa-
ções, um grupo de residentes que mora 
na parte baixa do bairro, onde não há 
falta de água, não compareceram. Os 
demais receberam instruções para evitar 
os desperdícios e todos se unirem para 
cuidar da água.

Uma das alternativas encontrada foi a 
implantação de hidrômetros para medir 
o consumo de água em cada casa. O pre-
feito Clairton Carboni já fez um pedido 
para a Corsan para receber a doação dos 
materiais que serão instalados no bairro.

O plano, ressalta Mauricio dos San-
tos, ainda é colocar um noco reservató-
rio no Bairro, com o dobro de capacida-
de. Ele rassalta que a ideia não é cobrar 
dos moradores, mas com o medido po-
der identificar possíveis vazamentos que 
não estão sendo detectados, bem como 
educar para o uso consciente.

A lei que garante a localidade na mo-

dalidade de Bica Pública, seguirá ativa. 
Não há nenhuma proposta em contrário, 
mas existe um movimento, dos próprios 
moradores, para que se identifique os 
gargalos de gastos desnecessários no 
bairro.

Segundo o presidente na quarta, 11, 
e quinta-feira, 12, não foi detectada falta 
de água no bairro.

A distribuição de água no São Francisco é feita na modalidade Bica Pública

Na casa do presidente do Bairro sua mulher e filha mostram a falta de água enfrentada

Um novo reservatório, 
com o dobro de 
capacidade, será
 instalado em Tenente 
Portela

Jonas M
artins

Jonas M
artins

Ja
lm

o 
Fo

rn
ar

i



ROTA DO YUCUMÃ, 13 de Setembro de 201910 GERAL

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA REALIZADA NO DIA 09/09/2019.

Reuniram-se os Vereadores da Câma-
ra Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove horas 
em Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de setembro de 2019, 
com as seguintes presenças: Vereadora Presidente ROSÂNGELA 
MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSAN-
DRO TIAGO FUCK/PT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, 
ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, MARI-
LENE SILVEIRA/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSIS-
TA, NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT e DERLI DA SIL-
VA/PSDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, 
a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os 
Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura 
das correspondências recebidas pela Casa.

Após, dando continuidade, passou para o espaço de requeri-
mentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 –  Requereu ao Senhor Prefeito que solicite ao Secretário 

de Desenvolvimento Rural a realização de recuperação da estrada 
que dá acesso à Linha Gloria. Esta proposição foi subscrita pelos 
vereadores Rosângela Fornari e Odilo Gabriel. 

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1 – Requereu que seja enviado correspondência para o Secre-

tario da Assistência Social, Ercilio Neckel, parabenizando pela 
iniciativa de criação da Galeria dos Ex Secretários, destacando o 
trabalho que cada um realizou para o desenvolvimento do nosso 
Município, deixando seu legado na Secretaria.

2 – Requereu que seja enviado correspondência a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, parabenizando pela belíssima festa 
tradicional de 7 de Setembro e agradecer a todos paroquianos e 
funcionários envolvidos neste evento.

3 – Requereu que seja enviado correspondência parabenizando 
a Administração Municipal, Secretaria Municipal de Educação, a 
todos Servidores e a Banda Municipal pelo belíssimo desfile cívi-
co realizado no dia 7 de Setembro. Esta proposição foi subscrita 
pelo vereador Luis Claudir dos Santos.

Da Vereadora Marilene Silveira:
1 – Requereu ao Senhor Prefeito que determine ao setor com-

petente a execução do calçamento na Avenida Caxambu, entron-
camento com as Ruas Gaurama e Anhangabaú, que liga a Fabripal. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu que seja enviado correspondência ao Prefeito 

Municipal de Derrubadas, agradecendo a atenção dedicada a co-
munidade portelense de Lajeado Leão e arredores, onde o execu-
tivo derrubadense realizou o concerto da ponte da comunidade.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidên-
cia agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou 
os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 10 
de setembro de 2019. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela.   

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, apresentando os documentos exigidos 
pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.

O cidadão AVELINO LUIZ BALSAN nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 07 DE AGOSTO DE 
1961.  Filho de Helio Ulice Balsan e de Brasilia Machado Balsan. E dona JANETE CAMARGO nascida 
em FREDERICO WSTPHALEN/RS aos 04 DE AGOSTO DE 1976. Filha de Albino Camargo e de Inês 
Gasparini Camargo. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 02/10/2019.
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 setembro de 2019.                                                    

Claudineia Holland
   Escrevente Autorizado

Corsan realiza melhorias no 
sistema de água no perímetro 

urbano de Tenente Portela

Já iniciaram as obras de 
substituição das redes de água 
antigas no município de Tenen-
te Portela. Depois de ampliar 
em mais de 1000 metros a in-
terligação de novo poço (Linha 
Bianchini) ao sistema público 
de abastecimento de água, ago-
ra chegou a vez do perímetro 
urbano receber melhorias. As 
obras estão em andamento na 

Av. Ceres com substituição de 
rede e ramais de água.

Ainda, os locais que rece-
berão melhorias são partes das 
ruas Aimoré, Caiapó, Tapajós, 
Nino Machado, Gaurama, Co-
roados, Calapalos, Guaporé, 
Tamandaré, Minuano, Anhan-
gabau e trevo da ERS 472. Es-
sas obras fazem parte de um 
convênio entre o município 

de Tenente Portela e a Corsan, 
conforme Contrato de Progra-
ma e Plano Municipal de Sa-
neamento, sendo que a Corsan 
fará o repasse à prefeitura, que 
licitou e contratou empresa para 
execução das obras. Ao todo 
serão substituídos 3.887 metros 
de rede de água, 2.012 m de ra-
mais de água e ampliados 1.029 
metros de rede de água (obra já 
executada).

O investimento total com o 
fornecimento da tubulação será 
em torno de R$ 700 mil através 
de recursos próprios da Corsan. 
As obras têm prazo de seis me-
ses para execução sendo que 
este prazo pode ser renovado. 
A Corsan fiscalizará as obras 
sendo que eventuais dúvidas e 
reclamações deverão ser escla-
recidas através de nosso escri-
tório de atendimento ou pelo te-
lefone 0800 646 6444 (ligação 
gratuita 24hs).

D
ivulgação C

orsan

Investimento nas obras alcançará R$ 700 mil

Gaucha ZHMUNICÍ-
PIO DE 
VISTA 

GAÚCHA 
- RS

Aviso de 
Licitação

P r e g ã o 
Presencial nº 36/2019. Obje-
to: Aquisição de materiais hi-
dráulicos para construção de 
rede de adução de água. Julga-
mento: 26/09/2019 às 08:30hs. 
Pregão Presencial nº 37/2019. 
Objeto: Aquisição de materiais 
para construção de subestação 
de rede elétrica. Julgamento: 
26/09/2019 às 13:30hs Local: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. 
Nove de Maio, 1015. Informa-
ções: Fone (55) 3552-1022, 
site www.vistagaucha-rs.com.
br e e-mail compras@vista-
gaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 
13/09/2019.

Celso José dal Cero
Prefeito Municipal

Segue em vigor o prazo estabelecido pela Receita Federal para 
que agricultores e agricultoras entreguem a declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Rural (ITR).

O procedimento é obrigatório para todos os proprietários de 
terras e deve ser realizado até o dia 30.

 A declaração é obrigatória para a pessoa física ou jurídica, pro-
prietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título do 
imóvel rural.

Quem perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de proprieda-
de entre 1º de janeiro de 2019 e a data da apresentação da declara-
ção, também deve fazer.

Prazo para declaração de 
ITR segue até o final do 

mês de setebro
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

REGIÃO

Central Regional de Lodos e 
Fossas Sépticas será instalada 

em Três Passos
O município de Três Passos 

aprovou nesta segunda-feira 
(09), durante sessão ordiná-
ria da Câmara de Vereadores, 
o Projeto de Lei que trata da 
cessão de uso de uma fração de 
terras de 4,4 hectares, na área 
do antigo aeroporto de Três 
Passos.

O espaço é destinado à Cor-
san, para instalação de uma 
Central Regional de Rece-
bimento de Lodos de Fossas 
Sépticas, projeto voltado ao sa-
neamento básico, objetivando 
um destino específico e correto 
para o lodo que é retirado das 
fossas sépticas das residências, 
as quais necessitam de regula-

res e frequentes limpezas.
A central atenderá 19 muni-

cípios da Região Celeiro e terá 
em sua estrutura um centro de 
educação ambiental, laborató-

rio sustentável e compostagem.
O Projeto de Lei foi aprova-

do por maioria de votos, sendo 
que a bancada do PSDB foi 
contrária.

Ilustração da central regionalizada

C
or

sa
n

Mesmo com ao menos cinco PMs por 
município, BM não garante policiamento 

24 horas em todas as cidades

Desde o final de julho 2 mil 
novos soldados da Brigada Mi-
litar aprovados em concurso 
foram distribuídos em todo o 
Rio Grande do Sul. Com isso, 
sanou-se um antigo problema 
na área da segurança pública, 
que era a ausência de policiais 
em pequenas cidades do Inte-
rior. O ingresso dos novos mili-
tares fez com que todos os 497 
municípios gaúchos passassem 
a ter ao menos cinco policiais.

De acordo com o comando 
da corporação, essa medida, no 
entanto, não garante que ha-
verá patrulhamento 24 horas 
por dia em todas as cidades. 
Foi o que ocorreu na manhã 
de segunda-feira (9), em Faxi-
nalzinho, cidade com apenas 
2,5 mil habitantes, no norte do 

Estado. Criminosos atacaram 
uma agência do Banrisul, rou-
baram o dinheiro, mantiveram 
reféns e ainda atiraram contra 
o quartel da Brigada Militar du-
rante a fuga. Nenhum policial 
estava de plantão no dia, já que 
os cinco brigadianos que atuam 
na cidade tiveram que trabalhar 
no fim de semana na segurança 
de uma feira na cidade vizinha 
de Herval Grande e estavam de 
folga na segunda-feira. 

— Em determinadas situa-
ções, não tem como garantir o 
policiamento 24 horas por dia. 
Muitas vezes haverá necessida-
de de reforço em outra cidade, 
férias, folgas e, consequente-
mente, a cidade ficará sem a 
totalidade de policiais — expli-
cou o comandante da Brigada 
Militar, coronel Mário Ikeda.

Segundo o coronel, o co-
mando de cada batalhão tem 
autonomia para definir as esca-
las e deslocar policiais confor-
me as demandas. Segundo Ike-
da, nos casos em que a cidade 
estiver momentaneamente sem 
policiais, a presença dos novos 
2 mil soldados no RS tem me-
lhorado bastante a rapidez na 
resposta aos ataques.

— Mesmo que não tenha 
efetivo na cidade, nós estamos 
trabalhando para que cada vez 
mais diminua o tempo de res-
posta nesse tipo de ocorrência. 
Em Faxinalzinho, por exemplo, 
seguimos com o cerco aos as-
saltantes logo após o ataque, 
sendo que prendemos dois en-
volvidos, apreendemos armas e 
todo o dinheiro que tinha sido 
levado — disse.

Gaucha ZH

   Como estamos no mês de setembro que para nós gaúchos é uma 
data que reverencia os nossos antepassados farroupilhas, pesquisan-
do, encontrei um texto muito interessante e talvez desconhecido por 
muitos sobre o Cemitério dos Farrapos.

    Vou transcrever parte do texto de autoria de Ricardo Düren, do 
Site http://www.gaz.com.br

     Antigas cruzes de ferro espalham-se, cravadas no chão, pela 
área de pouco mais de meio hectare do Cemitério do Cedro, na loca-
lidade de Cortado, em Novo Cabrais. Com pontas que mais parecem 
lanças, muitas delas são a única referência a indicar onde pessoas 
foram enterradas. Sepulturas erigidas acima do solo são um luxo raro 
no local. A ação da ferrugem, porém, dificulta a leitura das inscri-
ções nas chapas de metal presas às cruzes, onde outrora constavam 
os nomes dos mortos e as datas de nascimento e falecimento. Um das 
poucas ainda legível é de 1930.

    Em alguns pontos há lápides mais nobres, esculpidas em pe-
dra grês. Mas a ação do tempo também deixou nelas as suas marcas. 
Muitas estão caídas, outras tomadas pelo musgo. Uma delas, de 1913, 
equipada com uma capelinha para o acendimento de velas, desafia a 
força da gravidade. Outra ainda preserva, esculpido na pedra, o bra-
são da República, mas já não há como saber quem está sepultado ali.

    A vegetação é abundante no Cemitério do Cedro. De longe, 
mais parece uma pequena mata, isolada entre dois imensos açudes e 
uma área de pastagem. Além de muitas palmeiras, há fileiras de uvas 
japonesas, espécie estrangeira plantada por familiares das pessoas ali 
sepultadas. Mas a árvore que mais chama atenção dos visitantes é o 
cedro centenário que dá nome ao cemitério. Não só pelo tamanho, 
mas pela história que guarda. Seguindo relatos transmitidos de gera-
ção em geração, sob o cedro estão sepultados os corpos de combaten-
tes farrapos que tombaram ali mesmo, em uma sangrenta batalha com 
soldados imperiais durante a Revolução Farroupilha. Conta-se que 
os corpos foram deixados em uma cova rasa e, sobre ela, os rebeldes 
sobreviventes espetaram uma cruz tosca, feita com galhos verdes de 
cedro. Da cruz brotaram ramos que teriam dado a origem a imensa 
árvore.

    Como toda pessoa nascida em Cortado, Gabriel Domingos de 
Souza ouviu dos mais velhos a história do combate e do enterro im-
provisado. Hoje com 80 anos, o servidor público aposentado vive 
em Sobradinho, mas não cansa de pesquisar, por conta própria, os 
meandros da luta supostamente ocorrida naquela que viria a ser a sua 
terra natal. Há 15 anos ele se dedica a estudar a Revolução farroupi-
lha. Leu todos os livros que encontrou sobre o assunto e apresenta 
indícios que o combate no atual Cortado realmente aconteceu.

    As narrativas acerca do Cemitério do Cedro também são bem 
conhecidas pelos extensionistas da Emater de Novo Cabrais, que 
prestam assessoria aos agricultores de Cortado. O chefe da unidade 
local Edson Sobroza, observa que a idade do cedro sugere que a ár-
vore pode ter brotado nos últimos anos da |Revolução Farroupilha, 
que se estendeu de 1835 a 1845. “Pelo diâmetro do tronco calcula-
mos que tem no mínimo, 165 anos. Mas isso é relativo, pode ter bem 
mais.” Edson já ouviu duas versões da história pela boca dos mora-
dores mais antigos. Em uma delas, os farrapos foram atacados pelos 
imperiais. Em outra, foram os rebeldes que assaltaram uma carga de 
suprimentos do Império, na rota dos tropeiros.

    Atualmente, uma inciativa da Prefeitura de Novo Cabrais busca 
mais informações sobre a história do Cemitério do cedro, para pre-
servar a memória em torno do lugar. Os extensionistas da Emater, 
além de seu Gabriel de Souza, são colaboradores e confirmam que 
moradores de Cortado já encontraram muitas relíquias no local, mas 
boa parte do material acabou se perdendo, passando de mão em mão, 
como ponta de lança e do cabo de uma adaga encontrados nas ime-
diações do cedro e  preservados por um habitante. “O que sabemos é 
o que ouvimos dos moradores. Mas é certo que esse local merece um 
estudo arqueológico”.

    Morador de Cortado, João Batista Bataioli comenta que o cemi-
tério guarda mais relíquias sob a terra. O povo aqui se pergunta o que 
poderia ser encontrado se houvesse uma escavação abaixo do cedro. 
Acredita-se que os soldados foram enterrados com suas armas e deve 
haver espadas e lanças.

     A Revolução Farroupilha ainda tem fatos acontecidos e des-
conhecidos. Tomara que seja restaurado e preservado o Cemitério do 
Cedro e que entre nos registro da história Farrapa.

      E por aqui começam a bater martelos, dia 14, Sábado inicia a 
Semana farroupilha na Portelinha.

 Até a próxima.

O Cemitério dos Farrapos 
ainda guarda mistérios em 
Novo Cabrais                          
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Vista Gaúcha recebe 
palestra sobre identidade 

empreendedora

Na noite do dia 03 de Setembro de 
2019, na Sede do Grupo da Terceira 
Idade Reviver do Município de Vista 
Gaúcha, aconteceu a Palestra Identida-
de Empreendedora, com a Consultora 
Gisele Brum, de Uruguaiana.

Na ocasião, a mesma enfatizou a im-
portância do Empreendedorismo, os ca-
minhos e sinais para se auto descobrir, 
seus tipos e segmentos, e os passos a se-
remseguidos para se tornar um empre-
endedor. O evento foi um sucesso e de 
suma importância ao público presente e 
para o Município de Vista Gaúcha.

Na oportunidade estavam presentes 
Vereadores da Câmara Municipal de 
Vista Gaúcha, Secretário, Empresários, 
Funcionários, Diretores, Professores, 
alunos, munícipes e o Prefeito de Barra 
do Guarita.

A Administração de Vista Gaúcha 
agradeceu a presença de todos por se 
permitirem agregar mais conhecimento 
e por dividirem um querer em comum, 
EVOLUIR.O evento foi realizado atra-
vés de uma parceria da Vereadora Ieda 

Parizoto,Sebrae e Cooperativa de Crédi-
to Sicredi.

A Vereadora Ieda Parizoto enfatizou 
que, “com certeza essa parceria renderá 
muitos frutos positivos ao nosso Mu-
nicípio, e a cada um de nossos muníci-
pes. Ideias estão sendo compartilhadas 
e em breve novidades virão. Quando a 
oportunidade vem junto com um querer 
muito grande, e pessoas comprometidas 
com o crescimento de todos, o resultado 
final só pode ser mais que satisfatório. 
Crescer junto é crescer com qualidade.” 

Os organizadores também fizeram 
questão de tecer um agradecimento mui-
to especial a Consultora Gisele Brum, 
que presenteou os expectadores com sua 
bagagem de conhecimento. Ao Sr. Ro-
drigo Luis Schiavo, Gerente Regional 
do Sebrae, que tornou essa parceria pos-
sível, e ao Sr. FernandoLuisSchwade, 
Gerente da Agência do Sicredi de Vista 
Gaúcha, que abraçou a ideia trazida pela 
Vereadora Ieda Parizoto, bem como, 
nosso agradecimento especial àtodos os 
envolvidos para a realização do evento.

Um grande números de pessoas participou do evento
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Pagamento de R$ 500,00 por 
conta do FGTS inicia hoje

Caixa Econômica Federal inicia 
nesta semana o pagamento de até R$ 
500 por conta do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). Os repasses 
serão feitos até 31 de março de 2020, 
conforme a data de nascimento dos be-
neficiários.

O valor será depositado automatica-
mente, na próxima sexta-feira (13), para 
pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, 
março e abril, que têm conta poupança 
na Caixa.

Aqueles com data de aniversário em 
maio, junho, julho e agosto, recebem a 
partir do dia 27 de setembro de 2019. 

Para trabalhadores nascidos em setem-
bro, outubro, novembro e dezembro, o 
pagamento será feito a partir do dia 9 de 
outubro de 2019.

Segundo a Caixa, cerca de 33 mi-
lhões de trabalhadores receberão o cré-
dito automático na conta poupança. Os 
clientes do banco que não quiserem re-
tirar o dinheiro têm até 30 de abril de 
2020 para informar a decisão em um dos 
canais divulgados pela Caixa: site, Inter-
net Banking ou aplicativo no celular.

De acordo com a Caixa, o crédito 
automático só será realizado para quem 
abriu conta poupança até o dia 24 de ju-
lho de 2019.

agamento será realizado conforme a data de nascimento do beneficiário

Agência Brasil

Divulgação

Proposição solicita área de terra 
para instalação de cooperativa  

no interior de Cel. Bicaco

Foi aprovada por unanimidade na 
sessão ordinária desta segunda-feira 
(09), a proposição nº 035/2019 apresen-
tada pelo vereador Elson Bueno Martins 
(PDT), na qual solicita que a Adminis-
tração Municipal adquira uma área de 
terra na localidade de Campo Santo para 
instalação de unidade da Cotricampo.

– A unidade vai gerar emprego e ren-
da, e ajudar na redução do êxodo rural. 

Campo Santo é uma localidade 
totalmente agrícola que produz 
cerca de um milhão de sacas 
de grãos por ano – destacou o 
pedetista. O edil revelou que, 
em conversa com dirigentes 
da Cotricampo de Coronel Bi-
caco, recebeu a informação de 
que existe até a possibilidade 
de abertura de um posto de 
combustíveis da cooperativa 
na localidade.

Elson Bueno Martins ainda 
recordou que a Cotricampo já 
atuava em Campo Santo, mas 
em estrutura alugada. – A di-
retoria da cooperativa já estu-
dou a possibilidade de compra 
do complexo de grãos utiliza-
do antigamente, mas recuou 
devido ao valor pedido, algo 
em torno de R$ 9 milhões. A 
construção de uma nova filial 

custaria cerca de R$ 6 milhões – disse o 
vereador.

Em sua manifestação no plenário, o 
edil sugeriu a criação de um distrito in-
dustrial em Campo Santo. – Atualmente, 
sete empresas recolhem os grãos produ-
zidos naquela região do município. É 
de lá que também sai uma boa parte do 
ICMS local – ponderou o pedetista.
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URI-FW promove Curso Superior 
de Tecnologia em Agropecuária
URI, câmpus Frederico Westphalen, 

está disponibilizando o Curso Superior 
de Tecnologia em Agropecuária, com 
inscrições para o PRONERA. A prova 
ocorrerá no dia 18 de setembro, na sede 
do câmpus em Frederico Wesphalen.

O PRONERA (Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária) foi 
criado no ano de 1998, a partir das lu-
tas dos movimentos sociais e sindicais 
do campo. Seu objetivo é buscar ga-
rantir o acesso à escolarização para jo-
vens e adultos, trabalhadores das áreas 
de reforma agrária que, até então, não 
haviam garantido o direito de se alfabe-
tizar, tampouco o direito de continuar os 
estudos em diferentes níveis e modali-
dades de ensino.

No ano de 2010, foram incluídos 
os Beneficiários do Crédito Fundiário 

como público alvo do PRONERA. Em 
2014 teve início à primeira experiência 
do Brasil do PRONERA com benefici-
ários do Crédito Fundiário através do 
Curso superior de Tecnologia em Agro-
pecuária da URI/FW, fruto do convênio 
do INCRA com a Universidade. Os tra-
balhos com a segunda turma iniciaram 
em 2015, dando sequência a experiência 
exitosa pioneira no Brasil.

Ao final de 2018, contabilizam-se 61 
agricultores beneficiados pelo Crédito 
Fundiário, possuindo diploma de nível 
superior e tendo seus projetos profissio-
nais e de vida elaborados e implantados 
nas unidades de produção adquiridas 
através desse crédito, sendo esses via-
bilizados em 26 municípios das regiões 
do Médio Alto Uruguai, Rio da Várzea e 
Região Celeiro.
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Governo de Derrubadas 
construirá estação de 

energia solar para 
prédios públicos

Na última sexta-feira (06), no centro administrativo, ocorreu a assinatura do con-
trato de financiamento no valor de R$ 2,5 milhões entre o Poder Executivo de Derru-
badas e a Caixa Econômica Federal (CEF). O documento foi assinado pelo prefeito 
Alair Cemin e pela gerente da CEF de Tenente Portela, Marlize Rosa Zardim.

Com o crédito, a Administração Municipal pretende:
- Adquirir uma motoniveladora e uma retroescavadeira para a Secretaria Munici-

pal de Obras, Viação e Transporte;
- Substituir toda a iluminação pública do perímetro urbano, instalando lâmpadas 

de LED que proporcionarão significativa economia para os cofres de Derrubadas;
- Construir uma estação de energia solar que vai suprir em 100% o consumo dos 

prédios públicos;
- Implantar um bosque municipal, com rede de energia e iluminação pública, 

calçadas e caminhos no interior do local;
O Poder Executivo começará nos próximos dias, os processos licitatórios para a 

realização das obras e aquisição dos materiais.

Quando falamos sobre kettlebell swing, estamos falando no treinamento onde o 
corpo todo gera contrações excêntricas, concêntricas e de estabilização para produ-
zir movimento. Há tempos não idealizamos o treinamento físico pensando em “que 
músculo está pegando” em determinado exercício. Pensamos sim, num trabalho 
integrado do corpo e suas principais funções como puxar, empurrar, a dominância 
dos quadris ou dos joelhos durante determinado exercício, além do fortalecimento 
do Core.

Assim, no kettlebell swing, quando utilizamos, possui dominância de quadril, 
que deve trabalhar de maneira forte e veloz, enfatizando a potência. O peso não 
deve passar a altura dos ombros; ou seja, não é um agachamento com elevação 
frontal. O treinamento intervalado e de alta intensidade proporcionado pelo ket-
tlebell swing é seguro e produz alto gasto calórico, além de aumentar muito a 
capacidade de se treinar resistência de força. O sistema nervoso deve ser capaz de 
dar uma resposta rápida para controlar a inércia do peso, sempre em movimento, 
levando ao aumento na velocidade e no tempo de reação. A fase excêntrica do mo-
vimento tem uma importância especial na maneira de utilizar o exercício.

A maioria das lesões musculares, articulares ou ligamentares ocorrem, normal-
mente, na fase Excêntrica do movimento, na desaceleração do mesmo, como na 
aterrisagem de um salto ou na mudança de direção em determinado esporte. 

Realizando os exercícios corretamente, o corpo deve se estabilizar eficiente-
mente através do próprio movimento do kettlebell, exigindo que todos os músculos 
do core e os grandes músculos primários participem. Tal estabilidade causa uma 
melhora na postura e diminui o risco de lesões, também causadas por desequilí-
brios musculares.

Ou seja, estabilizar o tronco é fundamental, pois faz com que a coluna vertebral 
funcione como uma base sólida para que os movimentos sejam realizados pelo cor-
po todo. Se a coordenação entre os músculos e a coluna não ocorrer adequadamen-
te, as chances de lesões serão maiores. E ainda, estando o centro de gravidade fora 
do centro da pegada, será maximizada a força, flexibilidade, estabilidade e saúde 
dos ombros. Assim, o processo de ativar a musculatura do core com a pretensão de 
estabilizar a coluna vertebral e todo o tronco é o maior objetivo durante a execução 
do exercício.

Assim, não podemos desconsiderar a efetividade, eficiência e funcionalidade 
do treinamento de swing com kettlebells, apenas por não gostar ou não conhecer a 
ferramenta, pois são evidentes seus benefícios, desde que sejam utilizados os prin-
cípios do treinamento desportivo, a biomecânica e fisiologia do exercício, pilares 
de qualquer programa de treinamento.

Benefícios do Swing com Kettlebell

Assine o Jornal Província

3551-1877
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Termina dia 30 inscrição para 
cadastrar entidades interessadas 

em recursos do MPT

Termina no próximo dia 30 
de setembro de 2019 o prazo de 
inscrição no cadastro de desti-
nação de recursos do Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT) 
em Santo Ângelo. O objetivo 
é o de proceder controle, pu-
blicidade e transparência das 
verbas oriundas dos termos de 
ajuste de condutas (TACs) ce-
lebrados pelo MPT, bem como 
das provenientes de acordos ou 
condenações judiciais. O edital 
publicado 1º/4 apresenta regras 
impessoais, visando selecionar 
entidades que preencham os 
requisitos e estejam interessa-
das em receber bens, serviços 
e valores revertidos de indeni-
zações e multas decorrentes de 
ações judiciais e TACs firmados 
perante o órgão. As inscrições 
são voltadas a órgãos públicos 
e pessoas jurídicas sem fins lu-
crativos da área de abrangência 
do MPT em Santo Ângelo, atu-
almente composta de 83 muni-
cípios (veja relação completa 
abaixo).

      As entidades podem ins-

crever projetos de no máximo 
R$ 150 mil, mediante a apre-
sentação de 3 orçamentos para 
cada item a ser comprado ou 
contratado. É possível apresen-
tar mais de um projeto, desde 
que respeitado o limite do valor 
em cada projeto. Os documen-
tos devem ser entregues prefe-
rencialmente em meio eletrô-
nico, em mídia física na sede 
do MPT (rua Antunes Ribas, 
1.888, Centro, Santo Ângelo-
-RS) presencialmente ou via 
Correios.

As entidades devem apre-
sentar o estatuto social, a ata de 
eleição e posse da atual direto-
ria, certidão negativa de débito 
junto à Previdência Social e 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), certificado 
de reconhecimento da entidade 
como de utilidade pública e cer-
tidão do distribuidor de proces-
sos na Justiça do Trabalho no 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Devem também indicar conta 
corrente para depósito dos va-
lores.

O resulta-
do da homo-
logação da 
inscrição dos 
projetos será 
divulgado 90 
dias após o 
encerramento 
das inscrições. 
As entidades 
que forem 
contempladas 
devem apre-
sentar presta-
ção de contas 
ao MPT, e, 
nos casos de 
reversões de-
correntes de 
ação judicial, 
nos autos do 
processo, pe-
rante o Poder 

Judiciário.
A seleção dos projetos será 

feita pelos procuradores do 
MPT em Santo Ângelo, a par-
tir de critérios que constam no 
Edital.

Circunscrição do 
MPT em Santo 

Ângelo:
Ajuricaba, Alecrim, Ale-

gria, Augusto Pestana, Barra 
do Guarita, Boa Vista do Buri-
cá, Boa Vista do Cadeado, Boa 
Vista do Incra, Bom Progres-
so, Bozano, Braga, Caibaté, 
Campinas das Missões, Campo 
Novo, Cândido Godoi, Catuípe, 
Cerro Largo, Chiapeta, Condor, 
Coronel Barros, Coronel Bica-
co, Crissiumal, Cruz Alta, Der-
rubadas, Dezesseis de Novem-
bro, Doutor Maurício Cardoso, 
Entre Ijuís, Esperança do Sul, 
Eugênio de Castro, Fortaleza 
dos Valos, Giruá, Guarani das 
Missões, Horizontina, Humai-
tá, Ibirubá, Ijuí, Independência, 
Inhacora, Jóia, Mato Queima-
do, Miraguai, Nova Candelária, 
Nova Ramada, Novo Macha-
do, Panambi, Pejuçara, Pira-
pó, Porto Lucena, Porto Mauá, 
Porto Vera Cruz, Porto Xavier, 
Quinze de Novembro, Reden-
tora, Rolador, Roque González, 
Saldanha Marinho, Salvador 
das Missões, Santa Bárbara do 
Sul, Santa Rosa, Santo Ângelo, 
Santo Augusto, Santo Cristo, 
São José do Inhacorá, São Luiz 
Gonzaga, São Martinho, São 
Miguel das Missões, São Nico-
lau, São Paulo das Missões, São 
Pedro do Butiá, São Valério do 
Sul, Sede Nova, Senador Sal-
gado Filho, Sete de Setembro, 
Tenente Portela, Tiradentes do 
Sul, Três de Maio, Três Passos, 
Tucunduva, Tupanciretã, Tupa-
rendi, Ubiretama, Vista Gaúcha 
e Vitória das Missões.

Podem concorrer ao edital todas entidade legalmente constituídas. O edital pode ser acessado no site do MPT
D
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Tenente Portela amplia 
contrato com o HSA

Na tarde da última segunda-
-feira, o município de Tenente 
Portela ampliou o seu contrato 
junto ao Hospital Santo An-
tônio aumentando os repasses 
mensais que são feito para a 
instituição de R$ 120 mil para 
R$ 150 mil reais.

O aumento do deste recurso 
tem por objetivo assegurar aos 
munícipes portelenses o atendi-
mento nos plantões médicos e 
também a ampliação das espe-
cialidades oferecidas pela Casa 
de Saúde conveniada ao SUS, 
que ao todo são 12: Plantão 
Clínico, Vascular, Ginecológi-

co, Anestesiológico, Pediátrico, 
Traumatologista, Urologista, 
Psiquiatria, Proctologista e Ci-
rurgia Torácica.

O prefeito Clairton Carboni 
também anunciou a contratação 
de quatro novos médicos para 
atuarem na rede municipal de 
Saúde, a partir de outubro, con-
tará com até 8 médicos atuando 
no atendimento à população em 
suas unidades básicas de saúde.

Além dos médicos, a Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento conta com um efe-
tivo de 5 enfermeiras e 12 téc-
nicos de enfermagem.

Repasse feito pelo município sobe de 120 mil para 150 mil
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Associação de diabéticos 
realizou encontro em 

Tenente Portela

Associação de Diabéticos 
Quatro Frentes do Vale do Alto 
Uruguai de Tenente Portela de-
senvolveu atividades na tarde 
desta terça-feira, 10 de setem-
bro de 2019. 

No início da reunião, através 
do trabalho da técnica em enfer-
magem,  Neli Rossetti, ouve o 
aferimento de peso, pressão ar-
terial e índice glicêmico. Após,  
o grupo avaliou a participação 
Desfile Cívico 2019. A Asso-
ciação de Diabéticos, mais uma 
vez participou, onde, além de 
homenagear o presidente be-
nemérito, Hermeto Rossetti (in 
memori), apresentou a Entidade 

para a comunidade, bem como 
as parcerias e trabalhos desen-
volvidos durante os encontros 
semanais, que acontecem na 
academia da saúde,  localizada 
no bairro Caxambú e, que é uti-
lizada pela Associação,  através 
da parceria da mesma com a 
Administração Municipal,  via 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Ainda na tarde da terça-feira,  
aconteceu encontro e atividades 
com a psicóloga Elisângela Pe-
legrini, da SMSS e, também a 
realização de atividades físicas,  
sob orientação e coordenação 
da Orientadora Física, Juliana 
Horn.
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Associação participou do desfile de 7 de setembro



ROTA DO YUCUMÃ, 13 de Setembro de 2019 15
POLÍCIA

Acidentes de trânsito movimentaram a 
semana na área de Segurança Pública

A semana foi movimentada na área de segurança 
pública. Foi registrada uma morte no trânsito, um aci-
dente com um ônibus que assustou a região, operação 
contra abuso de menores e ainda uma série de outras 
ocorrências que movimentaram Polícia Civil, Brigada 
Militar, Polícias Rodoviárias, SAMU e Corpo de Bom-
beiros. Acompanhe um resumo das principais ocorrên-
cias:

Numa operação de combate ao tráfico de drogas, 
na manhã de sábado (07), a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) recebeu a informação de que um caminhão 
transportando entorpecentes estava se deslocando do 
Mato Grosso com destino a Rio Grande, no Sul do Es-
tado.

Em Iraí, a Brigada Militar visualizou o veículo 
suspeito e acionou a equipe da PRF. O caminhão foi 
abordado na Unidade Operacional de Seberi. Durante a 
inspeção, os policiais rodoviários encontraram mais de 
uma tonelada de maconha em embalagens escondidas 
em meio à carga de milho.

O caminhoneiro de 39 anos revelou que receberia 
R$ 10 mil para realizar o transporte até a cidade de Rio 
Grande e que não sabia da presença da droga na carga.

O motorista, o veículo e os entorpecentes foram en-
caminhados a Polícia Federal.

1 tonelada de maconha 
apreendida pela PRF

Jovem perde a vida em 
acidente de trânsito

O acidente aconteceu por volta das 14 horas, de se-
gunda-feira, 09, na ERS-330, rodovia que liga Tenente 
Portela a Derrubadas.

A vítima foi identificada como Rudinei Prates, 24 
anos, único ocupando de um Fiat Palio, que saiu da 
pista e colidiu contra um poste de concreto. O moto-
rista morreu na hora. Marcas de derrapagem ficaram 
visíveis no local.

Um outro acidente de trânsito já havia ocorrido no 
mesmo local há alguns dias.

G
abriel G

aviraghi/Especial

Incêndios continuam 
acontecendo na região

Um foco de incêndio foi re-
gistrado nesta segunda-feira, 09, 
à noite, ao longo das margens da 
ERS-330, na altura do setor indí-
gena Estiva, em Redentora.

De acordo com informações 
repassadas pelo site RD Foco, mo-
toristas que trafegavam pelo local 
relataram dificuldade na visibili-
dade em virtude da intensidade da 
fumaça.

Durante a semana também fo-
ram registrados focos em outras 
áreas da região. As notícias de 
casos de focos são quase diárias e 
geralmente em beiras de estradas 
ou zonas rurais. A polícia investi-
ga os casos que são registrados.

Estupros na mira da Polícia 
Civil com duas prisões

A Polícia Civil, na terça-feira (10), desencadeou a 
Operação Fragilidade em Chiapetta, que resultou em 
duas prisões preventivas de suspeitos dos crimes de 
estupro de vulneráveis, registrados no mês de agosto. 
A ação coordenada pelo delegado Willian Garcez teve 
a participação de agentes das delegacias de Chiapetta, 
Braga, Coronel Bicaco e Redentora. A Brigada Militar 
prestou apoio durante o cumprimento dos mandados de 
prisão.

De acordo com as informações divulgadas, o indiví-
duo de 56 anos foi preso na cidade de Braga, enquanto 
que o jovem, de 20 anos, foi capturado em Chiapetta.

Susto no caminho 
para o Trabalho

Um acidente envolvendo um ônibus que levava 37 
trabalhadores de Redentora e Miraguaí para um frigorí-
fico em Santa Catarina deixou diversas pessoas feridas. 
O acidente ocorreu na RSC-163 entre Tenente Portela 
e Vista Gaúcha. 

Segundo a base do SAMU de Tenente Portela, que 
auxiliou no resgate, o acidente ocorreu por volta das 3 
horas da manhã. Auxiliaram ainda outras duas ambu-
lâncias normais, além de um ônibus da empresa que 
também trouxe os feridos para o Hospital Santo An-
tônio para avaliação. Três pessoas tiveram ferimentos 
mais sérios, precisaram de atendimentos, mas já foram 
liberadas. Duas grávidas estavam no coletivo. Está 
tudo bem com elas.

Felizmente ficou só no susto.
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Escola de Vista Gaucha realiza pro-
gramação para o dia dos avós

Sicredi mantém primeiro lugar na li-
beração de crédito rural

Avançam obras para construção de 
HPR em Palmeira das Missões

Três Passos prepara construção de 
Central Regional de lodos 

Vista Gaúcha realiza palestra sobre 
identidade empreendedora

Acidente de trânsito deixa uma 
vitíma fatal em Tenente Portela
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Tradicional festa de igreja reuniu 
grande número de pessoas

Mais uma vez a tradicional festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela reuniu 
um grande público. O evento ocorre tradicionalmente após o desfile cívico de 7 de setembro e torna-se 
um grande encontro da família portelense.

Como já é tradicional, um dos grandes destaques do evento é o sorteio de prêmio da ação da paró-
quia, que neste ano teve os seguintes vencedores:

10º Prêmio: uma churrasqueira portátil(Of Loja Tem de Tudo) Ganhadora: Jenair Scarpato Cardoso 
de Tenente Portela com o nº 01708

9º Prêmio: Uma Chaleira em Inox(OF. Seu Manoel Center), Ganhadora: Ivete Ulrich de Tenente 
Portela com o nº 24005

8º Prêmio:Um Kit cozinha(Liquidificador+ grill+Batedeira, Of Lojas Quero Quero) Ganhador 
Agro Contábil de Santo Augusto com o nº 05268

7º Prêmio: Uma fritadeira elétrica sem óleo(Of. Lojas Benoit) Ganhador: Laerson Candaten de 
Palmitinho com o nº 10334

6º Prêmio: Uma Poltrona (Of. Loja Piso e Teto) ganhador:Marcos Antonio Fornari de Tenente 
Portela com o nº 16385

5º Prêmio: R$1.000,00 ganhadora Pyetra Minuzzi Soares de Tenente Portela com o nº 04176
4º Prêmio: R$3.000,00 ganhadora Terrezinha Koschevitz de Tenente Portela com o nº 03235
3º Prêmio: R$4.000,00 ganhador Valmor Piffer de Tenente Portela com o nº 15658
2º Prêmio: R$7.000,00 ganhador Selvio Vogt de Barra do Guarita com o nº 19157
1ºPrêmio: R$20.000,00 ganhadora Celia S. de Souza de Nova Petropolis com o nº 11776

A  mais tradicional festa de Tenente Portela acontece anualmente no dia 07 de setembro
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