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Bandeira Vermelha  (RISCO ALTO)
Nesta última semana, pela primeira vez desde que o governo adotou o sistema de bandeira, para o distânciamento controlado o 

municipio de Tenente Portela ficou na bandeira vermelha. Isso significa que o risco de contaminação no município saiu do médio para 
o alto. Durante a semana o comércio está enfrentando restrições em relação ao atendimento ao público.
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e receba na 
sua casa.

Foto correspondente ao medo de trator que  sumido./Meramente ilustrativa/OLG
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Editorial

Democracia a serviço da ideologia

Fernando Rizzolo
 Não há que se questionar que a nossa democracia passou a ser muito mais ideológica do que plura-

lista. Diriam então os defensores de Bolsonaro que anteriormente ou desde sempre, após o regime mili-
tar, fomos &ldquo;comunistas&rdquo; ou, como dizem, que os partidos moderados de centro-esquerda 
ou os social-democratas foram e sempre serão &ldquo;comunistas disfarçados&rdquo;.

O que mais me intriga no governo do Presidente Bolsonaro é o caldeirão extremista que transita 
entre o militarismo e o evangelismo, entre intolerantes e ditatoriais de faixa amarela, detentores do 
radicalismo antidemocrático que sonham em destruir as instituições e ameaçam sem hesitar membros 
do Supremo Tribunal Federal. A grande pergunta é: Por que antes esses radicais não se expunham? Ou 
será que foram induzidos por membros apoiadores do radicalismo com certa anuência subliminar do 
governo a agirem desta forma perigosa?

Por bem o STF conseguiu minimizar na hora certa, através do inquérito das &ldquo;Fake 
News&rdquo;, os extremistas filhotes da ideologia tacanha de certa ala do governo que insistem em 
ver no modelo pluralista de ideias um perigo a sua própria ideologia. Para corroborar nesse esteio de 
pensamento, vemos o esvaziamento de ministérios, como o da Saúde e o da Educação, uma vez que o 
governo não é capaz de encontrar um ministro que agrade a ala &ldquo;olavista&rdquo; conspiratória, 
os militares cuja mentalidade permanece ainda na caserna e os evangélicos que querem manipular os 
ministérios a seu favor, e mais, o centrão, que quer apenas o poder pelo poder.

Portanto, vivemos um desgoverno, regado a cloroquina, em que os pobres, os miseráveis, os de-
salentados são totalmente esquecidos diante de uma pandemia de virulência sanitária e econômica, 
incapaz de nortear o governo para uma política econômica desenvolvimentista, uma política sanitária 
baseada na ciência e uma vertente educacional de inclusão aos mais pobres.

A grande verdade é que caímos numa cilada democrática, e a democracia é hoje um instrumento de 
grupos radicais, pois a imensa população pobre deste país nem sequer é mencionada em breves tweets 
por membros do governo ou pelo próprio presidente. Perdemos o rumo certeiro de outrora, que havia 
nos governos social-democratas, pois ali tínhamos um norte, em que o Estado definia os investimentos 
e propunha uma proteção às minorias. Hoje o que vemos é a cloroquina à base de olavismo, rodeada 
de grupos evangélicos e observada por militares que querem seu quinhão. Tudo porque acreditei no 
&ldquo;mito&rdquo;, vivendo hoje uma democracia mitômana, desorganizada, um país esfarelado 
por ideias estranhas, enfim, o Brasil hoje é um grande Wassef dando explicações de como vamos sair 
dessa... Acho que deu para entender, não é?

Fernando Rizzolo é advogado, jornalista, mestre em Direitos Fundamentais

Sempre me chamou a atenção o modo como tantos analis-
tas observam as posições do governo federal e de seus membros 
mais falantes e os acusam de serem “petistas com sinal trocado”. 
Verdade que durante as últimas duas décadas o vaivém do balan-
ço da política emperrou do lado esquerdo. Subiu e manteve no 
alto seus tripulantes. Fernando Henrique e Lula, quem não sabia 
ficou sabendo, eram “inimigos” íntimos e a rivalidade entre seus 
torcedores, uma construção engenhosa e embusteira.

As relações entre os dois principais líderes da política brasi-
leira no período produziriam excelente conteúdo para um drama 
recheado de conflitos shakespearianos. Lula gostaria de ter sido 
FHC e este gostaria de ter sido Lula. Aquele nutre indisfarçável 
sentimento de inferioridade em relação ao tucano. Este gosta-
ria de posar como líder popular. No entanto, ambos convergem 
na destruição do conservadorismo, inimigo comum que tinham 
como totalmente derrotado por WO na guerra cultural.

Para que parcela significativa da população compreendesse a 
transformação a que fora submetida, foi necessário que o “pro-
gressismo” da esquerda operasse no poder durante duas décadas 
e produzisse terrível estrago nas relações em sociedade e na or-
dem social. Por fim, foi necessário que se despisse inteiro ante 
os olhos de todos e ensaiasse os próximos passos em propostas 
legislativas ainda mais perniciosas.

Desde o começo do novo governo, qualquer passo na direção 
desejada pela maioria do eleitorado, como por exemplo a subs-
tituição de alguns donos das posições de mando, natural à alter-
nância do poder político, era atacado como radicalismo e intole-
rância. A vitória dos conservadores era aceitável, desde que tudo 
ficasse como estava. Acusava-se o novo governo de fazer o que 
fora eleito para fazer.

O conjunto de siglas partidárias, a miríade de organizações da 
sociedade, o imenso aparelho esquerdista nos poderes de Estado, 
e boa parte dos grandes meios de comunicação, passaram a agir 
com um roteiro bem definido: guerra total aos conservadores e à 
penetração do conservadorismo na sociedade.

O coronavírus abriu enorme espaço para o autoritarismo e 
para a concentração de poder político. Governadores, prefeitos, 
presidentes de legislativos e órgãos colegiados foram favorecidos 
pelos plenários vazios, pelos conchavos “in vitro” e reuniões “em 
vídeo”. Ele também desacelerou uma agenda em desenvolvimen-
to havia alguns meses no sentido de iniciar a formação de um 
movimento conservador no Brasil. As “lives”, hoje em voga, não 
substituem os plenários e auditórios porque não proporcionam as 
mesmas possibilidades de agregação e articulação dos colóquios, 
encontros, congressos.

Quando se abrirem os currais da pandemia estaremos na ar-
rancada das eleições de novembro. No curto prazo, esse voto é 
nossa principal arma para proteger nossa cultura, nossos valores 
e  nossa fé da corrosão a que foram submetidos durante tanto 
tempo. Hoje são vulneráveis à intolerância das estruturas de po-
der preexistentes, mediante intimidações, censura, demissões e 
prisão.

A QUEM O
CONSERVADORISMO 
FAZ MAL?

A Coordenadora Regional de Educação, Ledi Daiana Diesel, foi 
entrevistada na semana passada no Tribuna Popular pelo jornalista Jal-
mo Fornari, onde ela comentou sobre a aplicação das aulas online na 
região.

Ela disse que quase 70% dos alunos estão conseguindo fazer as 
aulas pelo sistema do Google. A parte que não está acompanhando on-
line está recebendo o material imprenso para que não perca conteúdo.

É cedo ainda para fazer uma avaliação sobre o ano letivo, no entanto, a pandemia vai servir para 
abrir um novo canal de estudo. O ensino à distância na educação básica vai acabar por se tornar uma 
rotina e um complemento para o ensino presencial.

É evidente que o sistema de ensino brasileiro precisa de modificações, se alinhando com os novos 
tempos e encontrando mecanismos mais eficazes de ensino, capazes de melhorarem os índices educa-
cionais brasileiro.

A educação a distância já é uma realidade no ensino superior, logo, levando em conta, que o ensino 
básico prepara o aluno para o ingresso no ensino superior, era de se supor que num futuro próximo ela 
estivesse também presente nas escolas brasileiras. A pandemia apenas adiantou esse processo.

No entanto, é importante observar que ainda vivemos em um país em que a prestação de serviços 
básicos é extremamente deficitária e o acesso à internet, apesar de popularizado nos últimos anos, ainda 
não é uniforme entre os alunos da rede básica de ensino. Vale lembrar que a constituição assegura o 
direito ao ensino a todos os brasileiros, logo, a aplicação do ensino à distância na rede básica precisa 
respeitar a carta magna e os governantes precisarão disponibilizar o acesso à internet aos alunos que 
ainda não o possuem. É um processo. Seria muito melhor que ele ocorresse de maneira planejada e com 
experiências e testes, mas como assim não é, que ele seja útil na melhoria da nossa educação.

Educação a distância



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.
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HumorBarra do Guartita: Todos contra o PT
O PT, partido que lidera Barra 

do Guarita com o prefeito Rodri-
go Tissot, parece que não conse-
guiu manter uma boa relação com 
os demais partidos do município, 
tanto que é possível que o partido 
sozinho tenha que enfrentar todas 
as demais siglas do município. 
Pelo menos foi a impressão pas-
sada nas entrevistas realizadas na 
Rádio Província na semana passa-
da.

O presidente do PT, Charlei 
Mantelli confirmou que Rodrigo 
deverá ser o candidato da sigla 
para o próximo pleito, enfrentando uma reeleição. Ele disse que apesar de ainda ter 
portas abertas para outras siglas, o partido já trabalha com a possibilidade de uma 
chapa pura.

Já o presidente do MDB, Jandir Rossa, o partido ainda não definiu o seu candida-
to o que deverá ocorrer nas convenções, mas deu a entender que o ex-prefeito Tadeu 
Paier aparece bem posicionado na disputa. Ele também informou que o partido está 
próximo de acertos com PDT, PSDB, PTB e PSB.

O presidente do PDT, Eleandro Borges, confirmou as conversas e disse que elas 
estão bem adiantadas e é possível que seja montada uma frente partidária do lado da 
oposição ao atual prefeito.

Nossa reportagem levantou que a chapa de oposição deverá ter o vice do PSB 
enquanto, que a situação pode repetir a atual chapa com Anildo Alievi de vice.

Prefeitura de Barra do Guarita

 O cenário político de Derrubadas pa-
rece estar bem encaminhado levando em 
conta as entrevistas que os presidentes 
do PP e do MDB do município concede-
ram no programa Estação Província nes-
ta terça e quarta-feira respectivamente.

O presidente do PP, Adelino Vascon-
celos, confirmou que é o pré-candidato 
a prefeito da sigla e terá como vice o 
empresário Daniel Martens. Seus nomes 
ainda passaram pelo crivo dos conven-
cionais, mas já estão alinhados e defini-
dos previamente.

Adelino também disse que o ex-pre-
feito Almir Bagega, hoje sem partido, 
mas que governou Derrubadas por dois 
mandatos pelo MDB, está apoiando a 
sua candidatura.

Ângelo Oliveira, presidente do 
MDB, foi entrevistado na manhã de 
hoje  e também confirmou previamente 
a escolha da chapa que vai concorrer nas 
eleições em novembro, com a manuten-
ção em busca da reeleição, de Alair Ce-
min e Miro Mulbaier.

Sobre o apoio do ex-prefeito Bage-
ga, Ângelo disse que alguns membros 
foram pegos de surpresa, uma vez que 
foi o MDB que deu todo o suporte para 
Bagega ser secretário por 8 anos e pre-
feito por mais 8, no entanto, ele disse 
que faz parte do jogo democrático e o 
partido respeita a possível escolha do 
ex-prefeito.

Cenário em Derrubadas

O giro pela região
A série de entrevistas que está sen-

do realizada pela Rádio Província com 
os presidentes de partidos da região vai 
prosseguir nas próximas semanas. Vista 
Gaúcha, que teve as entrevistas nesta 
quinta e sexta-feira terá o resumo no Jor-
nal Província na próxima edição. O jor-
nalismo da Província ainda vai entrevis-
tar os presidentes de siglas de Miraguaí, 
Redentora e Coronel Bicaco, municípios 
que historicamente, tem mais trabalho 
para definir as candidaturas dado ao 
número de partidos que costumam de-
monstrar interesse direto na disputa.

Redentora é neste momento, o muni-
cípio da região com o desenho mais in-
definido até aqui. Aguarde.

***Dizem por ai que o MDB de Reden-
tora vai ter uma das suas maiores dispu-
tas internas da história.
***Tem um ditado que diz: Em boca fe-
chada não entra mosca. Tem gente que 
não aprendeu.
***Dizem por aí que se fizessem asfal-
tos nos quatro anos de mandato como 
fazem em ano de eleição, não teria nem 
estrada do interior sem pavimentação.
***Quase todos os partidos de Três Pas-
sos anunciaram pré-candidatos e deram 
nomes aos bois.
***Tme médico, empresário, pastos, 
vereador e até um ex-prefeito de cidade 
vizinha que está pleiteando candidatura 
no município. 

***Dizem por aí que não pegou bem 
para os lados de Barra do Guarita o pre-
sidente  do PT chamar os outros partidos 
de pequeno.
***Tem muita coisa rolando por trás 
dessa aproximação, diz alguém.
***Vamos rezar pelos padres que estão 
com suspeita de covid-19. Que se recu-
perem logo.
***Tá faltando invermectina nas fárma-
cias. Muita gente usando.
***Um comentário no facebook: se não 
proteger contra o Covid-19 pelo menos 
não teremos problemas com vermes por 
um bom tempo.
***Governo anuncia que vai aumentar o 
valor do IPVA. E o fluxo de caixa?

Em uma fábrica de do-
ces no interior, o proprietá-

rio chega e vê um dos seus funcionários 
deitado na rede, durante o expediente. O 
patrão, enfurecido, logo diz:

– Por acaso o senhor não sabe que 
a preguiça é um dos sete pecados capi-
tais?

O funcionário 
prontamente respon-
deu:

– Claro que sei, 
assim como a inveja, 
não é mesmo?

####

No zoológico, um canguru vivia fu-
gindo do cercado. Os tratadores sabiam 
que ele pulava alto e construíram uma 
cerca de 3 metros. Não adiantou, porque 
o canguru sempre fugia. Então, ergue-
ram uma cerca de 6 metros. E ele saiu 
de novo.

Quando a cerca 
já estava com 12 
metros, o camelo 
do cercado vizinho 
perguntou ao can-
guru:

– Até que altura 
você acha que eles 

vão?
O canguru respondeu:
– Mais de 300, a menos que alguém 

tranque o portão à noite.

####

Após um check-up, um médico per-
gunta ao paciente:

– Há alguma coisa que queira discu-
tir comigo?

– Bem – disse o paciente –, eu gosta-
ria de fazer uma vasectomia.

– É uma decisão importante. Já con-
versou a respeito disso com a sua famí-
lia?

– Sim, fizemos uma votação… e o 
resultado foi favorável: 15 contra 2.
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REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pre-
tendem se casar e requerem 
habilitação, apresentando os 
documentos exigidos pelo Có-
digo Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.

O cidadão ALISON SAN-
TANA DA SILVA nascido em 
CORONEL BICACI/RS aos 
27 DE JANEIRO DE 1985.  
Filho de Belarmino Prado da 
Silva e de Adelaide Santana 
da Silva. E dona  ANDREIA 
CRISTINA BUGS PORN 
nascida em CRISSIUMAL/
RS aos 14 DE DEZEMBRO 
DE 1985. Filha de Elton Porn 
e Arnise Bugs. Se alguém de 
impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

O casamento será realizado 
no dia 10/08/2020.

Lavro o presente a ser fixa-
do no local de costume, neste 
cartório e na imprensa local.

Dado e passado nesta ci-
dade de Tenente Portela – RS, 
aos  07 de julho de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Governador vai propor aumento 
do IPVA na reforma tributária

A reforma tributária preten-
dida pelo governador Eduardo 
Leite vai prever aumento de alí-
quotas de tributos sobre o patri-
mônio. Sem apontar quais serão 
os novos patamares, Eduardo 
Leite apontou a maior cobrança 
de IPVA e do chamado impos-
to sobre herança como um dos 
principais pilares da reforma. 
– Vamos amenizar o impacto 
sobre o consumo, com revisão 
de incentivos fiscais e realinha-
mento de alíquotas do ITCD e 
IPVA – afirmou o governador 
ao explicar a plataforma geral 
na manhã da terça-feira (14/07). 

E ainda emendou. – Não 
se trata de trocar seis por meia 
dúzia, tem de ser algo consis-
tente – observou o governador, 
que não revelou quais serão 
as mudanças nas alíquotas, ou 
seja, os novos percentuais. Se-
gundo Eduardo Leite, o pacote 
completo será apresentado na 
quinta-feira (16/07). O conceito 
geral da reforma, que deve em 
breve ser enviada à Assembleia 
Legislativa, é ‘tributar menos 
a produção e consumo e mais 
o patrimônio’. Outro foco são 
os setores mais onerados e que 
impactam a renda de quem 

paga e ganha menos, chamados 
de blue chips, que são energia, 
telecomunicações e combustí-
veis. 

Uma das novidades para 
aplicar a redução de carga tri-
butária aos que ganham menos 
será criar um mecanismo de de-
volução do valor que a fatia de 
menor renda da população pa-
gou a mais de ICMS. A forma 
de fazer a reversão ainda está 
sendo definida e deve se basear 
em gastos com emissão de nota 
fiscal com CPF, que permite 
identificar o consumidor, ou por 
meio de programas sociais já 

existentes. O incentivo ao uso 
de nota fiscal também será uma 
estratégia para elevar a forma-
lização, como em compras em 
pequenos mercados.

Mesmo não citando quais 
serão as novas alíquotas a se-
rem propostas para o IPVA e 
o Imposto sobre Transmissão 
de Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens e Direitos, o 
governador mostrou tabelas 
com os níveis de cobrança em 
outras unidades da federação, 
indicando que o Estado teria 
espaço para elevar a tributação 
nas modalidades.

Alíquota de IPVA cobrada no Rio Grande do Sul é de 3% 

Para evitar contágio, TSE 
excluirá biometria nas 
eleições municipais

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Rober-
to Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biomé-
trica, por meio de impressão digital, nas eleições municipais deste 
ano, tendo em vista o risco de contágio por covid-19. 

A decisão foi tomada após uma primeira reunião de técnicos 
do tribunal com os médicos David Uip, do Hospital Sírio Libanês, 
Marília Santini, da Fundação Fiocruz, e Luís Fernando Aranha Ca-
margo, do Hospital Albert Einstein. 

As três instituições firmaram parceria com o TSE para a elabo-
ração de um protocolo de segurança que reduza o risco de contá-
gio durante a votação. Segundo o tribunal, a consultoria sanitária é 
prestada sem custos. 

Dois fatores pesaram para excluir a biometria. Primeiro, o leitor 
de impressões digitais não pode ser higienizado com frequência, 
como a cada utilização. Também pesou o fato de que a identifica-
ção biométrica tende a causar filas maiores, favorecendo aglome-
rações, já que o processo é mais demorado do que a simples coleta 
de assinatura.

A exclusão da biometria será incluída em resoluções para as 
eleições deste ano que devem ser apreciadas pelo plenário do TSE 
a partir de agosto, após a volta do recesso judiciário. 

A Justiça Eleitoral iniciou o cadastramento biométrico em 2008, 
e já colheu as impressões digitais de 119.717.190 eleitores, que es-
tariam aptos a votar pelo novo sistema. O TSE planeja cadastrar 
todos o eleitorado de mais de 150,5 milhões de pessoas até 2022. 

O cadastramento biométrico é obrigatório. O eleitor que não 
comparecer ao cartório eleitoral para a revisão cadastral pode ter o 
título cancelado e ficará inapto a votar, caso perca o prazo estipula-
do pela Justiça Eleitoral para cada município. 

Neste ano, porém, devido à pandemia, o TSE suspendeu o can-
celamento de 2,5 milhões de documentos.

Agência Brasil

Especial

Diones Roberto Becker
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Prefeitura de Portela renova convênio com associação 
mesmo após desparecimento de trator

A prefeitura de Tenente Portela reno-
vou um convênio de utilidade temporária 
de bens públicos com a Associação Indí-
gena de Incentivo à Cultura, Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente - AICAPMA, 
mesmo de posse da informação de que 
um trator e outros equipamentos agríco-
las que faziam parte do convênio sumi-
ram quando estavam sob a responsabili-
dade da associação.

Na terça-feira, dia 14, a Câmara de 
Vereadores de Tenente Portela se reuniu 
em sessão extraordinária e entre os pro-
jetos votados esteve em pauta o Projeto 
de Lei nº 43 de 06 de julho de 2020, que 
autoriza o município a prorrogar a vi-
gência e alterar o objeto de um convênio 
de utilidade temporária de bens públicos 
com a Associação Indígena de Incentivo 
à Cultura, Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente - AICAPMA.

O projeto foi aprovado por seis votos 
favoráveis, (João Antônio Gheller, Odilo 
Gabriel, Elessandro Tiago Fuck, Cristia-
ne Feyth, Itomar Ortolan e Luis Clau-
dir dos Santos) e dois votos contrários 
(Rosangela M. F. Fornari e Salete Bettio 
Sala).

As duas vereadoras que votaram con-
tra a renovação, em suas explicações, 
justificam que ele está irregular, uma vez 
que segundo a análise delas, o convênio 
venceu no dia 06 de julho e somente foi 
protocolado na Câmara no dia 10, ou 
seja, no entendimento das vereadoras, 
deveria ser feito um novo convênio e não 

renovado o antigo, no entanto, há outro 
detalhe por trás do convênio de total in-
teresse público: o desaparecimento de 
um trator e outros equipamentos agríco-
las que eram objetos do convênio.

Na justificativa do projeto enviado 
aos vereadores, o prefeito Clairton Car-
boni, cita que em meados de novembro 
o Secretário de Indústria e Comércio e 

o diretor do Departamento Indígena, 
em uma vistoria aos equipamentos ates-
taram o desaparecimento de um Trator 
Massey Ferguson MF4275, ano 2013; 
um Batedor de cereais; uma Plantadei-
ra Hidráulica Três Pontos; uma Carreta 
Agrícola Basculante e um Sub-Solador 
Pé de Pato.

No dia 09 de dezembro de 2019, o 
Secretário de Indústria e Comércio de 
Tenente Portela, Gilmar Antônio Carbo-
ni, efetuou o registro de um boletim de 

ocorrência sobre o desaparecimento dos 
equipamentos conveniados.

O assunto foi citado na Câmara de 
Vereadores no decorrer deste ano pelo 
vereador João Antônio Gheller, que che-
gou a protocolar um requerimento onde 
pedia explicações ao poder público por-
telense, em relação ao maquinário desa-
parecido e sobre a vigência do convênio.

O prefeito fez uma consulta para a 
Polícia Civil em relação a ocorrência, 
que foi respondida em 21 de maio, di-
zendo que o caso estava sendo investi-
gado.

Através do oficio nº 040/2020, data-
do de dia 27 de maio, mas protocolado 
na Câmara de Vereadores no dia 01 de 
junho deste ano, o executivo respondeu 
o requerimento do vereador João An-
tônio, onde informava que o convênio 
tinha sido renovado até 06 de julho de 
2020 e complementava que os bens fo-
ram vistoriados e encontravam em per-
feitas condições, mas que em vistoria em 
dezembro de 2019, alguns equipamentos 
não foram encontrados e fora feito o bo-
letim e ocorrência.

Existe ainda uma carta com data de 5 
de junho deste ano, assinada pelo vice-
-cacique Vanderlei Ken Ker Ribeiro, en-
dereçada ao presidente do Legislativo, 
Natanael Diniz e de demais vereadores 
em que ele informa que o trator “sumiu 
da noite pro dia”. Ele diz que faz o co-
municado para que os edis tomem as 
medidas que achem necessárias.

A vereadora Salete Sala disse que 
somente teve conhecimento desta carta 
nesta semana, mas segundo ela, na tribu-
na na Câmara, o vereador João Antônio 
Gheller admitiu que estava de posse da 
carta. Desde de junho não se tem notícia 
de nenhuma atitude tomada pelo vere-
ador João Antônio Gheller ou qualquer 
outro edil em relação ao assunto.

Mesmo com todos esses fatos a pre-
feitura enviou para a Câmara e os vere-
adores aprovaram a renovação do con-
vênio com a mesma associação, com 
a diferença de que agora mudava-se o 
objeto do convênio excluindo o ma-
quinário desaparecido e repassando os 
equipamentos restantes ; ou seja, dois 
Tratores do mesmo modelo do trator 

sumido (eram três originalmente), dois 
Bateadores de cereais, três ventiladores 
centrífugos para secagem de grãos, um 
Elevador helicoidal móvel, uma Carreta 
basculante e uma Plantadeira hidráulica 
três pontos.

O município justifica a renovação do 
convênio pelo fato de que em 2019 ocor-
reu um grande conflito em disputa pelo 
poder na Terra Indígena e que segundo 
a Associação esse conflito seria o prin-
cipal responsável pelo sumiço dos equi-
pamentos do município. Segundo a jus-
tificativa ainda, a AICAPMA informou 
que está legalizada e constituída de nova 
diretoria, sendo que o presidente que 
estava a frente da entidade, na época do 
sumiço, não Na ata nº 01/2019 diz que 
a nova diretoria foi escolhida em uma 
assembleia ocorrida no dia 30 de dezem-
bro de 2019. A ata informa que o edital 
de convocação foi feito no dia 10 de de-
zembro, ou seja, um dia após o registro 
do boletim de ocorrência. A convocação 
da assembleia para escolha da nova di-
retoria aconteceu, segundo a ata, pelo 
fato de que o presidente na época, Os-
mar Maurício Sales, não morava mais na 
comunidade indígena. O documento não 
cita os equipamentos sumidos. Segundo 
a ata foi eleito Demétrio Sales Ribeiro 
como novo presidente.

Essa ata foi entregue para a prefeitu-
ra, no dia 03 de julho, em anexo ao pe-
dido da AICAPMA para que o convênio, 
que venceria dia 06 de julho, portanto 
dali há três dias, fosse prorrogado.

No pedido assinado por Demétrio 
Sales Ribeiro, é citado que o convênio 
atendeu os objetivos que se propunha, 
no entanto, é notório que houvera vários 
conflitos internos de lideranças indíge-
nas, que resultou até mesmo em morte, 
que atingiu dirigentes da Associação que 
tiveram que deixar a Terra Indígena do 
Guarita por questão de segurança pesso-
al e que em virtude disso um grupo de li-
deranças indígenas assumiu a associação 
e agora pede a renovação do convênio.

Nem a ata, nem a nota relacionam a 
troca de diretoria com os equipamentos 
desparecidos, como sugere a justificati-
va para a aprovação do projeto enviada 
aos vereadores.

O prefeito Clairton Carboni ainda 
cita na justificativa que a origem dos re-
cursos, com os quais foram adquiridos 
os equipamentos agrícolas, através do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e Social, impede a administração de dar 
destinação diversa aos equipamentos e 
que o rompimento do convênio de nada 
serve ao interesse público, já que reto-
mados, eles ficariam parados no Parque 
de Máquinas.

No mesmo documento, o prefeito in-
forma que levando em conta essas consi-
derações, a associação tem as condições 
de permanecer realizando a gestão dos 
equipamentos na comunidade indígena.

Boletim de ocorrência informando sobre o sumiço dos máquinários

Diones Roberto Becker

Renovação do convênio foi enviado pela prefeitura e aprovado na câmara nesta semana
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Sicredi disponibiliza R$ 22,9 bilhões 
para o Plano Safra 2020/2021

Para reforçar sua forte atu-
ação junto ao agronegócio bra-
sileiro, consolidando a posição 
entre os principais financiado-
res do setor, o Sicredi irá dis-
ponibilizar mais de R$ 22,9 bi-
lhões em crédito rural no Plano 
Safra 2020/2021, o que repre-
senta um aumento de 10% em 
relação ao ciclo anterior. A pro-
jeção é que os recursos sejam 
disponibilizados para aproxi-
madamente 227 mil operações. 

Desse total, a expectativa 
da instituição financeira co-
operativa, que reúne mais de 
4,5 milhões de associados em 
22 estados, é disponibilizar R$ 
10,4 bilhões para operações de 
custeio, comercialização, in-
dustrialização e investimento; 
R$ 5,2 bilhões via Programa 
Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (PRONAMP) 
e R$ 4,3 bilhões via Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRO-
NAF), além de R$ 3 bilhões 
com recursos direcionados, 

oriundos do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

– A atuação do Sicredi na 
agricultura familiar e em toda 
a cadeia do agronegócio tem 
suas raízes na sua fundação, 
em 1902. Investimos incessan-
temente na oferta de crédito 
e serviços para as empresas e 
produtores rurais, contribuindo 
com a sustentabilidade e o de-
senvolvimento das economias 
locais. O associado que obtém 
financiamentos para o seu em-
preendimento no campo gera 
empregos e renda, alimentan-
do o desenvolvimento de sua 
comunidade – afirma Gustavo 
Freitas, diretor executivo de 
Crédito do Banco Cooperativo 
Sicredi.

No Plano Safra 2019/2020, 
os pequenos e médios produ-
tores rurais estiveram entre os 
perfis de associados mais aten-
didos pela instituição, repre-
sentando 80% das operações 
realizadas. A expectativa é que 
esse patamar seja mantido no 
próximo ciclo.

O Sicredi já está recebendo 
as propostas de financiamento 
para o Plano Safra 2020/2021, 
que vai até o final de junho do 
próximo ano. Antes de solicitar 
o crédito, o produtor rural asso-
ciado deve fazer o planejamen-
to da próxima safra (conside-
rando o que vai plantar, qual é 
a área de cultivo e o orçamento 
necessário com base na análise 
de solo e sob orientação técni-
ca quanto ao uso dos insumos 
e os demais serviços que serão 
utilizados). Depois disso, muni-
do de todas essas informações, 
poderá procurar a sua agência 
para dar andamento à proposta 
e demais procedimentos para 
aprovação e liberação do cré-
dito.

No ano safra 2019/2020, que 
ainda não teve os dados conso-
lidados, o Sicredi estima ter li-
berado R$ 20,7 bilhões, cresci-
mento de 15% se comparado ao 
ano safra anterior, em mais de 
203 mil operações. Desse mon-
tante, aproximadamente R$ 2,3 
bilhões foram concedidos com 
recursos oriundos do BNDES.

Ascom/Sicredi

Vereadores aprovam 
destinação de R$ 56 mil para o 

hospital de Coronel Bicaco

Durante a sessão ordinária da segunda-feira (13/07), o plenário 
da Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 064/2020, o 
qual autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco a repassar 
R$ 56 mil para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua 
(AHSAP).

Conforme exposto na matéria, o montante financeiro servirá 
para o pagamento de parte da folha de pessoal da AHSAP referente 
ao mês de julho de 2020, além de encargos como INSS e FGTS.

Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco

Diones Roberto Becker
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Tenente Portela

Benefícios do Exercício Físico em Pacientes com Asma
A asma é uma doença inflamatória crônica que se caracteriza 

pela hiperatividade das vias aéreas e pela limitação do fluxo de ar, 
reversível espontaneamente ou com o uso de broncodilatadores. 
O quadro clínico é manifestado por episódios repetidos de tosse, 
chiado no peito e falta de ar.

A pessoa com asma não deve abster-se de exercício físico sim-
plesmente em virtude da asma, com o exercício físico, feito corre-
tamente, pode trazer benefícios à condição de saúde.

A asma em geral, não é um fator limitante para o exercício. 
No entanto, em alguns casos, pessoas com asma tem uma aptidão 
menor do que o esperado para sua idade. Isto devido ao descondi-
cionamento físico, estado nutricional e outros fatores.

As vantagens do exercício físico em pacientes asmáticos são:
1- Melhora a forma física devido a maior tolerância pela me-

lhora da capacidade ventilatória pelo exercício aeróbico.
2- A hiperventilação causada durante a realização de esforço 

físico é reduzida pela melhora da aptidão física.
3- Ajuda a reduzir a ansiedade e o nervosismo causado pelos 

ataques. Isto é, benefícios psicológicos. Mesmo em grave capaci-
dade de reserva pulmonar, asmáticos aumentam o condicionamen-
to físico em geral.

4- Em crianças melhora o desenvolvimento físico e mental, 
proporciona benefícios psico-emocionais, preparando assim para 
uma vida saudável.

Quando começamos uma atividade física pela primeira vez, 
qualquer esforço parece cansar muito, sentindo falta de ar. Em pa-
cientes asmáticos, crianças e adultos que tentam praticar esportes 
esses sintomas parecem mais fortes. Portando, a adaptação de pa-
cientes com asma para práticas motoras deve ser gradual, de modo 
que eventualmente, apreender a perceber o limiar entre intensida-
de do exercício e falta de ar fora do normal que possa causar um 
ataque de asma.

Portando prescrever um programa de exercício físico em pa-
cientes com asma, para ser adequado e não causar nenhum proble-
ma deve causar alterações adaptativas lentas, fazendo que o corpo 
tenha uma melhora global, beneficiando a saúde em geral. Em 
suma, qualquer tipo de prescrição de exercícios deve se preocupar 
em melhorar a resistência cardiopulmonar, força e flexibilidade do 
paciente, que em ultima analise é o que vai permitir uma melhora 
na qualidade de vida.

Quadril e Dor Lombar

O Governo Federal, através 
da Caixa Econômica Federal e 
de um convênio firmado com o 
Ministério da Cidadania, dispo-
nibilizaram recursos para cons-
trução de uma nova edificação 
para abrigar o Centro de Refe-
rência de Assistência Social - 
CRAS, do Município de Tenen-
te Portela. O

Segundo a vereadora Ro-
sangela Fornari, esse pleito não 
é novo e pedido havia sido en-
caminhado quando o Ministério 
da Cidadania era comandado, 
pelo agora Deputado Federal, 
Osmar Terra.

Segundo uma matério pú-
blicada pela assessoria de im-
prensa da Prefeitura Munici-
pal o Processo Licitatório para 
contratação de empresa para 
execução das obras foi homolo-
gado no mês de fevereiro deste 
ano, no valor de R$ 377.562,74. 
O Governo Federal repassa-
rá ao município o valor de R$ 
319.428,00 e R$ 58.126,68 será 
como contrapartida municipal.

Os primeiros 20% dos re-
crus foram disponibilizados na 
conta do municipio nesta sema-
na pelo Ministério.A Caixa, por 
sua vez, já emitiu autorização 
para o início das obra. Segundo 

a prefeitura os trabalhso devem 
começar nos próximos dias.

O prédio onde está alocado 
atualmente o CRAS é alugado 
e a construção de uma sede pró-
pria era uma demanda neces-
sária. A nova estrutura foi pro-
jetada pelo Engenheiro Civil 
Eliandro Tiecker e contará com 
uma área administrativa, salas 
de atendimento, uma ampla 
sala de reuniões e cozinha para 
realização dos cursos. 

A edificação será constru-
ída na Rua Sebaldo Stein, no 
Bairro Bela Vista, próximo ao 
CAPS, com uma área total de 
306,47 m².

Liberados recursos para construção 
do CRAS em Tenente Portela

Nova infraestrutura será construída para abrigas o CRAS de Tenente Portela

Divulgação

Servidora faz apelo para reabertura 
das agências do INSS

O apelo da assistente social 
da Prefeitura de Três Passos, 
Cassiane Franck, repercutiu no 
país, nesta segunda-feira, dia 13 
de julho, quando o Jornal do Al-
moço veiculou reportagem em 
que ela pede a reabertura das 
agências do INSS.

Ela ressaltou a dificuldade 
que os profissionais da Assis-
tência Social e da Saúde estão 
encontrando com o fechamento 
das agências do INSS, que dei-
xou a população toda desassis-
tida. “Venho aqui fazer um ape-
lo para que por favor reabram 
as agências amanhã, não em 
03 de agosto”, conclamou a as-
sistente social, explicando que 
muitos pobres e trabalhadores 
estão sem receber o benefício, 
pois não tem acesso aos meios 
digitais ou não conseguem na-

vegar no sistema.
Atuando na linha de fren-

te de combate a pandemia, ela 
ponderou que os profissionais 
da assistência estão sobrecar-
regados pelos serviços que de-
veriam estar sendo realizados 
pelo INSS. “Estamos deixando 
de fazer o nosso trabalho para 

auxiliar a população que está 
desesperada por atendimento 
das agências”, frisou.

As agências do INSS deve-
riam ter reabrindo em Março, 
mas o governo adiou para 3 de 
agosto o retorno do atendimen-
to que continua apenas pela in-
ternet.

Ascom/Três Passos
Reprodução
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

No dia seis de julho de dois mil e vinte, às 
dezenove horas, reuniu-se a Câmara Munici-
pal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador 
ADEMIR CEMIN. A sessão também contou com a presença física dos 
Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, 
CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS 
ANTÔNIO GEROLDINI, ALDORI BIGUELINI e ADELINO MA-
CHADO VASCONCELLOS. O Vereador OSMAR VON MÜLLER 
encontra-se afastado das atividades presenciais, sendo-lhe computado 
para efeitos de efetividade o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e votação 
a ATA Nº 019/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 22 de junho 
de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por unanimidade, bem como 
apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 020/2020, da Sessão Ordi-
nária realizada no dia 29 de junho de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço para apresen-
tação de seus Requerimentos os seguintes Vereadores: 

Do Vereador Magnus Antônio Geroldini: Requereu envio de ofício 
ao Prefeito Municipal de Tenente Portela, Sr. Clairton Carboni, bem 
como a Empresa de ônibus Sulserra Transportes e Turismo, com sede 
na cidade de Três Passos/RS, solicitando estudos quanto a possibilida-
de de criação de pontos de embarque e desembarque de passageiros de 
transporte coletivo intermunicipal, em ao menos três pontos centrais da 
cidade de Tenente Portela, beneficiando assim os passageiros dos mu-
nicípios da microrregião, em especial Derrubadas, tendo em vista que 
a atual rodoviária junto ao SINTRAF, encontra-se muito distante do 
Centro, onde encontram-se estabelecimentos bancários e comércio em 
geral, dificultando assim o deslocamento em dias chuvosos, em espe-
cial aos idosos. Salientou o Vereador proponente tratar-se de um pedi-
do de diversos munícipes derrubadenses, que encontraram dificuldades 
nos seus deslocamentos até Tenente Portela. Esse Requerimento foi 
aprovado por unanimidade, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias para 
apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001/2020: Acres-
centa Parágrafos ao Artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Derru-
badas/RS. Este Projeto de Emenda a Lei Orgânica foi baixado para as 
Comissões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PESSOAIS.

No dia treze de julho de dois mil e vinte, às dezenove horas, reu-
niu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob 
a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão também con-
tou com a presença física dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, 
DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, CRISTIANO CARVALHO, ANGELO 
CELESTE TUZZIN, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, ALDORI 
BIGUELINI e ADELINO MACHADO VASCONCELLOS. O Verea-
dor OSMAR VON MÜLLER encontra-se afastado das atividades pre-
senciais, sendo-lhe computado para efeitos de efetividade o trabalho à 
distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente determinou ao Secretário da Mesa 
Diretora que procedesse a leitura da Licença do Vereador titular Nelci 
Luis Gaviraghi, por prazo determinado dos dias 07 a 14 de julho de 
2020, por motivos particulares, bem como a leitura da Convocação do 
Suplente de Vereador Angelo Celeste Tuzzin, para assumir a cadeira 
vaga. 

Em seguida o Presidnete colocou em discussão e votação a ATA Nº 
020/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de junho de 2020, às 
19 horas; a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou 
cópias xerográficas da ATA Nº 021/2020, da Sessão Ordinária realiza-
da no dia 06 de julho de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço para apresen-
tação de seus Requerimentos os seguintes Vereadores: 

Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. 
Alair Cemin, solicitando estudos quanto a situação envolvendo os Pro-
fessores e Funcionários da Rede Pública Municipal, os quais se des-
locam diariamente às Escolas, onde estão lotados, no sentido de ver a 
real necessidade de virem todos os dias para as escolas, contrariando o 
Decreto Estadual, uma vez que atividades escolares não são essenciais 
neste período de Pandemia. Salientou o Vereador que os Municípios 
da microrregião adotaram outras formas de realizar o mesmo trabalho, 
sem a necessidade de virem diariamente às escolas. Este Requerimento 
foi aprovado por unanimidade, subscrito pelo Vereador Adelino Ma-
chado Vasconcellos. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias para 
apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001/2020: Acres-
centa Parágrafos ao Artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Derru-
badas/RS. Este Projeto de Emenda a Lei Orgânica encontra-se baixado 
junto as Comissões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PESSOAIS.

Aldeias indígenas recebem recursos, 
EPIs e cestas básicas durante pandemia

Para tentar conter a dissemi-
nação do coronavírus nas 145 
aldeias e acampamentos indí-
genas do Rio Grande do Sul, a 
Secretaria da Saúde do Estado 
(SES) destinou recursos para 
a compra de água, alimentos e 
produtos de higiene para as fa-
mílias. O objetivo da medida 
é manter os índios nas aldeias 
presentes em 67 municípios 
gaúchos, entre eles Tenente Por-
tela e Redentora.

Também foram distribuídos 
Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs) e cestas básicas, 
em parceria com a Secretaria 
de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos (SJCDH). Essas me-
didas reforçam o distanciamen-
to social da população indígena 
do Estado, que hoje possui em 
torno de 24.399 índios aldea-
dos, das etnias Guarani, Kain-
gang e Charrua.

Conforme o especialista em 
saúde da área técnica de Aten-
ção à Saúde dos Povos Indíge-
nas da SES, Guilherme Müller, 
no enfrentamento à Covid-19, 
“precisamos evitar a saída dos 
indígenas para ações comumen-
te realizadas, como a venda de 
artesanato”. A medida também 
reforça a insegurança alimentar, 
fortemente exposta nesse mo-
mento.

O valor mensal do repasse 
da SES apara atendimento da 
população indígena varia de R$ 
1 mil a R$ 4 mil por município, 
dependendo do número de in-
dígenas presentes em cada uma 
das 67 cidades beneficiadas. O 
total chega a cerca de R$ 168 
mil mensais. Diante da situação 
de calamidade pública, esse re-
curso está sendo utilizado para 
compra de água, alimentos e 
produtos de higiene para as fa-
mílias.

Antes da pandemia esses re-

cursos, previstos pela portaria 
946/2015-SES/RS, eram utili-
zados em diversas ações como 
aquisição de insumos para as 
Unidades de Saúde Indígenas 
e educação permanente de pro-
fissionais das equipes. “Nos 
últimos anos o incentivo tem 
contribuído para a redução das 
vulnerabilidades sociais nas al-
deias e acampamentos”, salien-
ta o especialista.

Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) também fo-
ram enviados para as comunida-
des indígenas do Estado. Foram 
mais de 51 mil máscaras e cerca 
de 2 mil frascos de álcool em 
gel de 100 ml entregues direta-
mente nas aldeias.

Primeiramente foram des-
tinados lotes de EPIs com 500 
aventais, 1.500 pares de luvas, 
1.500 máscaras e 30 máscaras 
face-shields para as equipes de 
saúde indígena que atuam na 
Região Norte.

Uma segunda remessa le-
vou EPIS para as equipes dos 
seis polos bases presentes no 
RS (em Barra do Ribeiro, Porto 
Alegre, Osório, Viamão, Guari-
ta e Passo Fundo). Esses polos 
são as primeiras referências 
na rede de atenção à saúde, os 
quais podem estar localizados 
dentro das áreas indígenas ou 
nos municípios de referência. 
Para estas equipes foram entre-
gues 110 frascos de álcool gel 
de 1,7 kg, 450 frascos de álcool 
etílico, 10.700 máscaras, 1.200 
máscaras N95, 5.000 luvas, 
1.750 aventais e 180 máscaras 
no modelo face shields.

Mais de 6,6 mil cestas bási-
cas já foram entregues a famí-
lias indígenas pela Secretaria 
de Justiça, Cidadania e Direi-
tos Humanos, com o apoio da 
SES, que disponibilizou EPIS 
para os profissionais da saúde 

e indígenas que receberam os 
alimentos. Essas entregas foram 
realizadas nos seis polos bases 
da Sesai. A ação compartilhada 
entre as pastas da Saúde e dos 
Direitos Humanos garantiu, 
também, que grande parte das 
famílias indígenas pudessem 
permanecer dentro das aldeias, 
sem o risco de contágio.

A integrante da equipe técni-
ca da política de saúde dos povos 
indígenas da SES, especialista 
em saúde Jéssica Rosa Para-
nhos, considera que as medidas 
tomadas para a população em 
geral normalmente não podem 
ser transpostas para a realidade 
indígena sem observar as especi-
ficidades desses povos. “No mo-
mento de pandemia, isso se torna 
ainda mais evidente e complexo 
porque envolve uma rede de ser-
viços e profissionais que não ape-
nas aqueles envolvidos com as 
causas e políticas indigenistas.”

De acordo com ela, “as situ-
ações graves de insegurança ali-
mentar e vulnerabilidade social 
mostram a necessidade de atrelar 
a prevenção e promoção da saú-
de à responsabilidade dos gesto-
res de saúde com esses povos ao 
papel fundamental das lideranças 
indígenas, como protagonistas 
para que as ações sejam efetiva-
das”.

Jéssica diz que é necessário 
observar “a lógica de vida cole-
tiva das comunidades, os ciclos 
familiares que não se restringem 
a pai, mãe e filho”. Ela alerta so-
bre os riscos da proximidade das 
moradias em grande parte das 
aldeias, o uso cotidiano de áreas 
comuns e meios de geração de 
renda e subsistência que normal-
mente envolve a saída da aldeia, 
como é o caso da venda do arte-
sanato, impossibilitada nesse pe-
ríodo, enfatiza a especialista em 
saúde.

Entrega realizada na comunidade indígena de Pelotas
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Rural

    Com o lema: “Sempre Alerta, em Defesa do Pago e das Tradições 
Gloriosas do Rio Grande do Sul”, nascia em 04 de julho de 1959, o 
Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Fronteira de Tenente Portela.

     Sua primeira sede estava localizada na Avenida Santa Rosa, onde 
hoje se localiza a Corsan. Era um galpão coberto de capim Santa Fé.

     Na década de 1970 foi adquirida a sua sede própria onde se loca-
liza até os dias de hoje, era uma olaria, e, portanto, apenas era necessá-
rio efetuar adaptações para que alo se instalasse a sede oficial do CTG 
Sentinela da Fronteira.

    Engajados na causa, os associados trabalhavam nos finais de se-
mana, cada um ajudando de uma forma: alguns com materiais de cons-
trução, outros com mão de obra e outros ainda no preparo do almoço 
para os trabalhadores. E foi assim, de tijolo em tijolo e com o apoio dos 
membros que a sede foi ampliada e tomou forma. Findada a construção, 
foi realizado um grande fandango de inauguração, com animação do 
cantor e compositor Leonardo

    Em Julho de 2019,comemorando os 60 anos da Entidade, após  
uma obra de recuperação total da sede social, num investimento jamais 
feito, foi realizado um fandango de reinauguração com o lançamento 
do livro “Memórias dos 60 Anos do CTG Sentinela da Fronteira” com 
animação do Grupo Manotaço, o qual foi um sucesso, recebendo muitos 
elogios e contando com diversas autoridades, associados, comunidade 
portelense e regional e também de fora do Estado.

    Mesmo com algumas adversidades ao longo dos anos, a enti-
dade continua mantendo o foco em seu lema, resgatando as tradições, 
propondo inovações e mantendo acessa a chama do tradicionalismo no 
coração das pessoas.

    Com o Lema: Tanto a Pé Quanto a Cavalo, de Lança Firme na 
Mão, em Defesa do Rio Grande e da Nossa Tradição”, em 08 de julho de 
2010, um grupo de aproximadamente 20  jovens tradicionalistas, com o 
objetivo principal era organizar os festejos da Semana Farroupilha em 
praça pública, nascia o CTG Guardiões da Fronteira.

   As primeiras tratativas para a então fundação aconteceu na casa 
daquele que seria então, após a fundação o primeiro Patrão, Léo Fiorin 
Junior. Na roda de chimarrão, sentados em cepos que ornamentavam a 
morada, os primeiros alinhavos foram adquirindo forma, enquanto na 
churrasqueira, uma picanha chorava na brasa.

  Tendo como mentor o Senhor Oraci, colocava para o grupo, qual 
seria então o real motivo para a criação da Entidade.    Após muitos en-
contros, foi sugerido por Rubens furini o nome da entidade e o Senhor 
Oraci o criador do lema da Entidade que se formava.  

  Após chegarem a um consenso, foi convocada uma reunião no Cen-
tro Cultural para quem estivesse interessados em fazer parte dessa nova 
Entidade. E nessa reunião, os cem (100) primeiros filiados a nova Enti-
dade seriam os Sócios fundadores.

    Nesse mesmo ano, Tiago Sganderla estava Coordenador da 20ª 
Região Tradicionalista, e uma das exigências do MTG, seria que pelo 
menos a Entidade que por hora estava nascendo, teria que ter pelo menos 
vinte (20) membros com Carteira de Tradicionalista, o qual de imediato 
encaminhou bem como toda a documentação exigida para que  tivesse 
autorização de pleno funcionamento.

 Já no mesmo ano, foi realizado o Primeiro Acampamento Farroupi-
lha na Praça do Imigrante.  Houve muitas críticas a respeito, mas como 
aqueles guris sonhavam em realizar o Acampamento Farroupilha em 
praça pública, o mesmo aconteceu, e, no ano seguinte foi grande a pro-
cura por espaço para montar como chamavam na época “as casinhas”. 
E dali em diante, só cresceu, com adesão de muitos sócios, levando o 
nome de Tenente Portela como um dos melhores Acampamento Far-
roupilha da região. Muitas conquistas foram adquiridas através destes 
Dez anos de História, e muitas ainda estão por vir. Mesmo que ainda 
não está concluída sua sede própria, a entidade mantém seus ideais de 
fundação, fazendo com que a cada ano aumenta a “Família Guardiões 
da Fronteira”.

  Assim como Sentinela está para vigiar, patrulhar, rondar, Guardião 
está para proteger, defender, escudar, guardar, amparar. São os objetivos 
das duas Entidades em defesa de nossa Cultura

  São 61 anos de história, Parabéns Sentinela da Fronteira.
  São 10 anos de história. Parabéns Guardiões da Fronteira.
  Que a cada ano cresça e se desenvolva em cada Entidade, a garra 

e o legado de nossos antepassados Farrapos, proteger e defender o que 
temos de mais sagrado: O amor e a fidelidade pelo nosso Tradiciona-
lismo, bandeira levantada pelo “Grupo dos 8”: Paixão Côrtes, Antônio 
João de Sá Siqueira, Fernando Machado Vieira, João Machado Vieira, 
Cilço Campos, Ciro Dias da Costa, Orlando Jorge Degrazzia, Cyro Du-
tra Ferreira.

 Fonte: Memórias dos 60 anos CTG Sentinela da Fronteira.
 Relato: Tiago Rodrigo Sganderla- CTG Guardiões da Fronteira.
 Seguimos...

Duas Entidades 
Tradicionalistas: 
O Mesmo Ideal!

Tenente Portela será beneficiada com 
recursos do Estado contra a estiagem
O governo do Estado anun-

ciou, na manhã desta quarta-
-feira (15/7), recursos para o 
enfrentamento à estiagem e 
para mitigação dos danos cau-
sados pelos meses de seca no 
Rio Grande do Sul, entre o final 
do ano passado e o começo de 
2020. No total, serão R$ 55,1 
milhões destinados a perfura-
ção de poços, construção de 
açudes e pagamento de horas-
-máquina para recuperação de 
estradas.

Os recursos resultam de 
ação conjunta entre o governo 
do Estado, a bancada federal 
gaúcha, a Assembleia Legis-
lativa e o governo federal, por 
meio do Ministério do Desen-
volvimento Regional, oriundos 

de emendas parlamentares da 
bancada federal gaúcha, por 
meio da Fundação Nacional da 
Saúde (Funasa), do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
governo do Estado e de recur-
sos direcionados a partir do or-
çamento da Assembleia Legis-
lativa.

Para a perfuração de poços 
artesianos todos os municípios 
da Região Celeiro foram be-

neficiados, porém para a cons-
trução de açudes somente sete 
(Braga, Crissiumal, Humaitá, 
Miraguaí, Tenente Portela, Ti-
radentes do Sul e Inhacorá) 
foram comtemplados com 10 
açudes cada.

Para pagamento de horas-
-máquina para recuperação de 
estradas nenhum município da 
Região Celeiro consta na rela-
ção de beneficiários.

D
iones R

oberto B
ecker
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO EXTRAORDI-
NÁRIA REALIZADA NO DIA 14/07/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câma-
ra Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às 12:30 horas 
em Sessão Extraordinária, realizada no dia 14 de julho de 2020, 
com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANA-
EL DINIZ DE CAMPOS/MDB, e vereadores: ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA FERRARI FOR-
NARI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOÃO 
ANTONIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, 
CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS 
SANTOS/PDT e ODILO GABRIEL/MDB. Havendo número le-
gal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus 
abriu os trabalhos e saudou os Vereadores. Em seguida solicitou 
a Secretária a leitura das correspondências recebidas pela Casa. 
Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimen-
tos e proposições dos senhores Vereadores:

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:

Projeto de Lei Legislativo nº 04/2020: Acrescenta o § 3º ao 
Artigo 1º da Lei Municipal n. 1.674, de 23 de julho de 2009, que 
regulamenta a utilização de equipamentos de amplificação de som 
em veículos, concede a autorização a veículos e dá outras provi-
dências. Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 042/2020: Altera a reda-
ção da Lei Municipal nº 2.546/2018, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras provi-
dências. Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 043/2020: Autoriza o 
Município de Tenente Portela a prorrogar a vigência e alterar o 
objeto do convênio de utilidade temporária de bens públicos com 
a Associação Indígena de Incentivo à Cultura, Agricultura, Pecu-
ária e Meio Ambiente – AICAMPA, deste Município e dá outras 
providências. Aprovado por seis votos favoráveis (João Antônio 
Gheller, Odilo Gabriel, Elessandro Tiago Fuck, Cristiane Feyth, 
Itomar Ortolan e Luis Claudir dos Santos) e dois votos contrários 
(Rosangela M. F. Fornari e Salete Bettio Sala).

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 044/2020: Dispõe sobre 
criação e denominação de rua e dá outras providencias. Aprovado 
por unanimidade.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente 
Portela, 14 de julho de 2020. Você ainda poderá acessar o site 
www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do 
Legislativo Municipal de Tenente Portela. 

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. OBJETO: Contratação 
de mão de obra mecânica para manutenção/conserto de Ônibus 
e Micro-Ônibus pertencentes a frota municipal. JULGAMEN-
TO: 30/07/2020 às 08h:30min. Local: Centro Adm. Mun., sito a 
Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., 
fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail 
compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 17/07/2020. 
CELSO JOSÉ DAL CERO, Prefeito Municipal

Adicione e envie sua sugestão de pauta

3551-1877

Nesta semana a empresa 
PJB esteve em Porto Alegre, 
representada pelo seu presi-
dente Paulo José Balla, acom-
panhado pelo prefeito de Vista 
Gaúcha, Celso José Dal Cero, 
na intenção de apresentar o 
projeto do empreendimento ao 
Secretário Estadual de Agri-
cultura, Covatti Filho.

Desde que a empresa fez 
o anúncio e lançamento do 
empreendimento em Vista 
Gaúcha, algumas questões 
surgiram que colocavam em 
suspeita a integridade da em-
presa. O município de Crissiu-
mal divulgou uma nota em que 
orientava os agricultores a não 
manter relação com a empresa, 
no entanto, foi um áudio divul-
gado em grupos de WathsApp 
que gerou mais polêmica.

Na mensagem Covatti Filho 
afirmava que a empresa se tra-
tava de um golpe e dizia inclu-
sive que a Polícia Civil já tinha 
sido acionada para investigar 
o caso e ele ainda aconselhava 
o interlocutor da mensagem, a 
orientar os agricultores a pro-
curarem a Polícia Civil e não 
receberem a empresa.

O presidente de AMUCE-
LEIRO, Carlos Alberto Vig-
ne, prefeito de Braga, em uma 
entrevista em uma rádio da 
região também questionava a 
veracidade da empresa e disse 
que estava preocupado com a 
situação.

Na terça-feira, Vigne tam-
bém participou da reunião, 
que além do secretário ainda 

contou com a participação da 
equipe técnica da Secretaria 
de Agricultura, onde Paulo 
José Balla apresentou toda a 
documentação em relação a 
implementação do empreendi-
mento, apresentou o projeto, 
os detalhes financeiros por trás 
da construção da Fábrica de 
Ração, Incubadora de   Ovos 
e Frigorífico de Aves que com-
põe a iniciativa.

Na quarta-feira, 15, nossa 
reportagem entrevistou o pre-
feito de Vista Gaúcha, Celso 
José Dal Cero, que disse que 
o Secretário Covatti Filho afir-
mou que se confundiu com as 
histórias, já que há uma outra 
empresa que está se aprovei-
tando do momento para tentar 
aplicar golpes nos produtores 
rurais. O secretário também 
colocou a secretaria a dispo-
sição da PJB para ajudar no 
desembaraço burocrático junto 
ao Ministério da Agricultura.

Dal Cero também explicou 
que durante a reunião foram 
detalhadas algumas ações da 
empresa e respondidas todas 
as perguntas em relação ao 
projeto. Ele também informou 
que a empresa desistiu de fa-
zer o financiamento de aviários 
por conta própria, já que esse 
era um dos maiores pontos de 
polêmica, uma vez que ao em-
preendimento estava cobrando 
uma contrapartida de R$ 30 
mil dos produtores interessa-
dos. Agora os produtores que 
desejarem construir aviários 
em suas propriedades o farão 

Empresa apresenta projeto de 
frigorífico ao Governo do Estado

de maneira convencional atra-
vés do sistema bancário.

A empresa deve anunciar 
em breve o local onde será 
construído o empreendimento 
com o lançamento da pedra 
fundamental, lembrando que 
a primeira implantação será da 
fábrica de ração. A expectativa 
é que o Secretário Estadual da 
Agricultura participe do lança-
mento da pedra fundamental.

A empresa PJB já instalou 
um escritório em Vista Gaúcha 
e já está construindo um pré-
dio para onde o escritório vai 
se mudar assim que as obras 
fiquem prontas.

O presidente de AMUCE-
LEIRO em entrevista na mes-
ma emissora da primeira, se 
disse mais confiante e confir-
mou que a empresa apresentou 
todos os documentos e detalhes 
do empreendimento. Ele disse 
ainda que está torcendo pelo 
empreendimento, pois ele será 
benéfico para toda a região.

O projeto que foi anuncia-
do em Vista Gaúcha  tem um 
potencial grandioso. Segundo 
os dirigentes da empresa, os 
investimentos podem chegar 
a R$ 400 milhões de reais, vai 
gerar mais de 600  empregos 
diretos em um primeiro mo-
mento e terá potencial para 
atingir até 2 mil empregos, 
além da utilização de matéria-
-prima que viria de cerca de 
100 aviários. 

A empresa promete o  início 
das obras da planta da Fábrica 
de Ração ainda para esse ano.

Paulo José Balla na apresentação do projeto em Vista Gaúcha

Jonas Martins
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Bandeira vermelha, aumento de casos e muitas dúvidas
Essa foi a segunda semana 

seguida que a região esteve re-
grada pela Bandeira Vermelha 
no sistema de distanciamento 
controlado adotado pelo estado 
do Rio Grande do Sul. Foi a pri-
meira de Tenente Portela, uma 
vez que na semana passada o 
município fazia parte do gru-
po de exceção, ou seja, dos que 
pelo fato de não terem registra-
dos óbitos e internações perma-
neciam na bandeira laranja.

Com a bandeira vermelha 
houve muita duvida por parte 
dos comerciantes. O que fun-
ciona e como funciona o atendi-
mento ao público neste sistema.

Depois de muita conversa, 
acabou sendo definido oficial-
mente apenas nesta quinta-feira 
uma regra mais clara e objeti-
va. Os comerciantes não podem 
permitir a entrada dos clientes, 
mas podem atende-los na porta 
do estabelecimento. 

Nas ruas de Tenente Portela 
o que se via eram comerciantes 
que colocaram balcões, mesas, 
fitas e até correntes na intenção 

de obstruir a entrada dos clien-
tes.

Na região a semana foi de 
aumento de casos. Em Reden-
tora se registrou uma subida 
considerável.

O boletim epidemiológi-
co da Secretaria Municipal de 
Saúde de Redentora divulgado 
nesta quinta-feira (16) indica 
que nosso município chegou a 
54 casos confirmados de Coro-
navírus,  sendo que destes 29 já 
estão considerados curados sem 
risco de contágio.

Outros 25 estão em acom-
panhamento pelas equipes de 
saúde. Outras 161 pessoas estão 
isoladas com síndrome gripal.

Já em Tenente Portela o bo-
letim epidemiológico, emitido 
na tarde da quinta-feira (16/07), 
pela Secretaria Municipal da 
Saúde e Saneamento (SMSS), 
referente aos casos de corona-
vírus (Covid-19), mostra que 
está diminuindo o número de 
pessoas com o vírus ativo em 
Tenente Portela.

Segundo o documento, nas 
últimas 24 horas, mais duas 

pessoas foram consideradas 
curadas da doença. No momen-
to, Tenente Portela está com 18 
pacientes considerados doen-
tes. A quantidade total de recu-
perados chega agora a 42.

De acordo com a SMSS, já 
foram realizados 712 testes, 
dos quais, 636 tiveram resul-
tado negativo e 18 pacientes 
ainda aguardam o retorno dos 
exames. Até este informativo, o 
município apresentava 60 con-
firmações do novo coronavírus.

O número de pacientes in-
ternados no Hospital Santo 

Antônio (HSA) também sofreu 
alteração. Agora, três pessoas 
estão hospitalizadas na enfer-
maria, duas já com o resultado 
positivo para Covid-19. Um pa-
ciente, internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), é con-
siderado suspeito.

Três Passos por outro lado 
saltou de 603 para 616 entre 
terça e quarta-feira. O número 
aparece no boletim epidemioló-
gico w 85, da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS) e publi-
cado na quarta-feira (15/07). 
Cinco pessoas esperam o resul-

tado dos exames.
Do total de contaminações 

comprovadas, 417 pacientes já 
estão recuperados. O município 
ainda registra 1.569 suspeitas 
descartadas e seis mortes oca-
sionadas pela doença.

A Unidade Sentinela já rea-
lizou mais de nove mil atendi-
mentos, dos quais, 368 acon-
teceram em residências. Até o 
momento, 64 moradores neces-
sitaram de encaminhamento ao 
Hospital de Caridade de Três 
Passos, sendo que, oito perma-
necem internados.

Redentora chegou a 54 casos confirmados de coronavírus. Essa senana o município realizou trabalho de desinfecção

RD Foco
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Governo do estado quer aumentar o 
IPVA em reforma tributária

Sicredi disponibiliza recursos para o 
Plano Safra 2020/2021

Hospital de Coronel Bicaco recebem 
recursos por meio da Câmara

Liberados recursos para construção 
de prédio para o CRAS de Portela

Indígenas recebem recursos e cestas 
básicas do Governo do Estado

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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Padres da Paróquis Nossa 
Senhora Aparecida estão com 

suspeita de Coronavírus

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela divulgou uma nota informando que as 
missas estão suspensas até o dia 27 de julho. Acontece que os padres estão com suspeita de Covid-19 
e foram orientados pelo médico a permanecer em isolamento domiciliar.

Nas comunidades pode haver normalmente as Celebrações rezadas por ministros ou dirigentes de 
cultos observando com responsabilidade as normas sanitárias, ou seja, uso obrigatório de máscara e 
álcool em gel e igrejas arejadas.

A nota informa também que o atendimento na secretaria paroquial fica suspenso.
A Paróquia não divulgou mais detalhes a respeito do caso.

Jalmo Fornari


