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A ponte caiu
A falta de manutenção coloca em risco 

quem precisa usar pontes e pontilhões no 
interior de Tenente Portela.
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Compostagem 
doméstica
 Processo que transforma resíduos orgânicos em adubo de 
 qualidade para hortas e qualquer tipo de cultivo. Pág. 2  
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

 Claro que há muita burrice e rabugice no que tantos profissionais 
da comunicação vêm escrevendo e dizendo. Assim como o uso do 
cachimbo entorta a boca, o hábito de falar sozinho sem ser contes-
tado desenvolve deformações políticas. E faz carreira nos totalita-
rismos.

Não podemos esquecer que em todas as eleições presidenciais 
havidas entre 1994 e 2014, completando 20 anos e seis pleitos con-
secutivos, a nação foi constrangida a escolher entre dois partidos de 
esquerda – PSDB e PT. Contados os períodos dos respectivos man-
datos, têm-se quase um quarto de século durante o qual a sociedade 
foi submetida a uma dieta política servida por legendas que apre-
ciavam o mesmo cardápio. Não se discutiam outros pratos, outras 
receitas e, na maioria dos casos, o tempero era o mesmo: conversa 
fiada populista.

Liberais e conservadores, ou a direita (como queiram), ficaram 
sem pai nem mãe todo esse tempo. Situação inusitada. Algo análogo 
só se encontrará em países comunistas, creio. Pessoas e partidos que 
poderiam falar pela direita de modo orgânico no Congresso Nacio-
nal estavam, geralmente, capturados, ora por um, ora por outro dos 
dois projetos de poder em curso. A retórica política tornou-se monó-
tona. Governo e oposição, ambos “de esquerda”, usavam o mesmo 
vocabulário, o mesmo glossário, se alinhavam com o infame “politi-
camente correto”, com o globalismo, com intervencionismo estatal, 
com o populismo de esquerda e suas articulações, com a Escola de 
Frankfurt, com George Soros e a Open Society. Consequentemente, 
tinham e têm o mesmo compromisso com a degradação das estrutu-
ras que sustentam a civilização ocidental e com uma ordem econô-
mica não capitalista.

O rolar do tempo e a falta de concorrência no mercado das ideias 
foram criando uma espécie de pseudoconsenso em que qualquer ex-
pressão de base conservadora ou liberal era automaticamente repeli-
da e expelida. Por não encontrar eco, sumia. Foi assim que o Brasil, 
empurrado pela política conforme era jogada, mas também pelas en-
tidades representativas da tal “sociedade civil organizada” – OAB, 
CNBB, ABI, sindicatos e suas centrais, conselhos – aprendeu a falar 
a mesma linguagem e fez sumir as mesmas palavras. Quais? Pois 
é, será bom lembrá-las. Entre outras: ordem, tradição, honra, famí-
lia, virtudes, princípios, fé, autoridade, capitalismo, propriedade. E 
mais: liberdade/responsabilidade e direitos/deveres, como binômios 
não fracionáveis.

O papel destruidor do que descrevo não poupou sequer a nação 
e sua história. Veio para cima das mesas, nas salas de aula, como re-
finado produto do saber, o lixo dos acontecimentos. Qualquer modo 
de contar a história do Brasil servia, desde que lhe suprimisse toda 
nobreza, todo sentimento de amor à pátria e valorização dos seus 
elementos unitivos, suas esplêndidas raízes, seus fundadores, suas 
grandes figuras humanas. Cobranças com vencimento à vista de su-
postas dívidas ancestrais são úteis a essa máquina de moer cidada-
nia. Nenhuma nação de “credores” deu certo, mas a ideia nunca foi 
fazer dar certo. A ideia sempre foi trabalhar com os sentimentos me-
nos nobres porque é com eles que se elegem os piores. Se me faço 
entender. E assim, nossas crianças – pasmem! –, há anos, ouvem a 
história do Brasil como quem testemunha uma delação premiada na 
qual o vício é narrado até onde não existe. E na qual toda virtude, 
merecimento, bem, gratidão e reverência são castigadas com silên-
cio. Escaneiam a consciência dos mortos e esquecem a própria!

O prêmio por falar mal do Brasil, pela delação histórica, vai para 
jornalistas, professores e intelectuais militantes. Cabe a eles, nestes 
dias, como braços do mesmo corpo, a tarefa de substituir, tempora-
riamente, os políticos vencidos pelo descrédito. Para quase todos 
os efeitos visíveis, são os protagonistas da oposição nesta alvorada 
de 2019. E eles estão, já se vê, cumprindo seu papel, ostentando as 
vestes alvas de uma superioridade moral que ninguém confirma.

A RESERVA DOS 
DERROTADOS

 Apesar de ser uma tecnologia que já está sendo utilizada por diversas empresas e com a projeção de movi-
mentar US$ 36,8 bilhões até 2025 (dados da Intel), o assunto inteligência artificial (IA) ainda gera muita curio-
sidade. Muitos se perguntam como será o uso de plataformas com a tecnologia e quais os reais efeitos que elas 
terão em nossas vidas. Uma coisa é fato: o uso de IA deve revolucionar a maneira como nos relacionamos com 
o mundo, com os negócios e com outras pessoas. Ela já está presente em nosso dia a dia e, com frequência, a 
usamos sem que a gente nem mesmo perceba. E acreditem, ela veio para contribuir e melhorar as nossas vidas.

As aplicações são muitas. Na educação, estamos na era do ensino por habilidades e a inteligência artificial será 
fundamental para ajudar professores na individualização da aprendizagem.  Hoje em dia já existem plataformas 
com IA que permitem aos docentes identificarem as necessidades, aptidões e deficiências próprias de cada aluno. 
Na saúde, um robô dotado de inteligência artificial foi programado para identificar sinais de sepse nos pacientes 
e já ajudou a reduzir o número de casos graves da doença no hospital em que foi implantado. Ainda na saúde, a 
inteligência artificial está contribuindo no diagnóstico precoce de casos de câncer, ajudando a salvar vidas.

Como qualquer outro software, o seu funcionamento será sempre uma réplica do que for programado. Ou 
seja, os responsáveis pelo treinamento dessas aplicações passarão a ter um papel muito importante na sociedade, 
uma vez que direcionarão as possibilidades de atuação e a tomada de decisão. O aprendizado contínuo será es-
sencial para a evolução conforme as necessidades do momento.

Em um primeiro momento, as plataformas que utilizam inteligência artificial irão auxiliar a execução de 
atividades mais simples, permitindo que os humanos foquem em itens mais estratégicos. Para os negócios, as 
vantagens são inúmeras, principalmente por permitir um melhor aproveitamento do big data disponível e gerar 
informações para a tomada de decisões mais assertivas. Isso significa que, antes de a IA transformar o emprego, 
irá transformar os profissionais, que vão continuar com suas posições, mas conseguirão realizar suas tarefas de 
maneira mais efetiva. Depois, alguns dos empregos serão substituídos pela tecnologia. Por outro lado, como 
ocorreu em outras épocas com a chegada de inovações, novas profissões serão criadas - e cada vez mais elas des-
tacarão a singularidade do ser humano. Isso vai exigir das pessoas a compreensão de que esse cenário traz mais 
oportunidades do que riscos e que elas devem se desenvolver para estarem prontas para tal desafio.

Um dos grandes potenciais da IA é a otimização das operações, o que já é realidade para diversos negócios 
que investiram na tecnologia. Segundo relatório da PwC, 54% dos executivos que implementaram soluções com 
inteligência artificial já visualizaram aumento de produtividade. Outro uso atual desse tipo de aplicação é no 
atendimento aos clientes, possibilitando acesso por diversos canais e em diversos horários. Hoje, esse uso já é 
realidade em setores como o de cobrança, que se beneficia pela amplitude de atendimentos simultâneos, tornando 
o processo mais rápido, seguro e sigiloso para o cliente devedor.

Atualmente, não entender as aplicações da IA é ir contra a evolução e querer se prender a um presente que 
desaparecerá em breve. A recomendação de grandes players de mercado, como da líder mundial de pesquisa e es-
tratégia Gartner, é: &ldquo;o risco de investir muito tarde é maior do que o risco de investir muito cedo&rdquo;. 
A disrupção já está acontecendo e não há mais volta para a inovação mas sempre, tendo em mente, que o foco 
são pessoas.

E por falar em pessoas, devemos pensar na humanização da inteligência artificial, mas sem que isso signifique 
iludir quem interage com uma máquina levando alguém a pensar que está conversando com um humano. Huma-
nizar o agente virtual é transferir a nossa linguagem para o sistema. É fazer com que as pessoas, mesmo cientes 
de que estão falando com um robô, consigam travar um diálogo natural, direto, do jeito que fariam se estivessem 
falando com alguém de carne e osso.

Paulo Gestão é CEO da PGMais

Não tenha medo da IA: ela chegou para ficar
Por Paulo Gastão

Inflacionando a bola
No instante em que os times começam a se reapresentar para a 

disputa de mais uma temporada, um detalhe chama a atenção de to-
dos: Flamengo e Palmeiras estão inflacionando o mercado com suas 
contratações.

Financeiramente as duas equipes estão a mil léguas de distâncias 
das demais e isso tem se mostrado com muita clareza no mercado da bola. Os dois tem feitos as princi-
pais contratações e estão com gordura para pagar folhas salariais astronômicas.

Na Europa, Espanha e França, tem o mesmo problema desportivo. No primeiro, Real Madri e Bar-
celona tem poderio econômico muito superior a todos os demais adversários, enquanto que na França o 
PSG tem o mesmo poder. Nestes dois países a competitividades dos campeonatos nacionais perderam 
força. Resta saber se esse movimento feito pelos cariocas e paulistas vai se refletir dentro de campo ao 
ponto de elevar seu patamar para uma prateleira onde não estão os demais times brasileiros.

O Internacional tem um problema financeiro muito sério neste momento. Ainda precisa se recuperar 
das perdas provocadas pela queda para a série B e pelo crescimento das receitas abaixo do esperado, 
mesmo assim, a equipe tem um elenco interessante para a temporada, até com alguns excessos.

No lado gremista a situação é economicamente mais tranquila, com receitas e despesas controladas, 
mas montando times mais baratos e contando com o desemprenho desses jogadores para buscar título. 
Seja como for, ambos, Grêmio e Inter, somente terão competitividade em todas as competições  do ano 
por um puro milagre da superação. Se nossos gigantes não se atentarem vamos nos tonar times médios 
em um universo de dois gigantes. Restou o campo para provar que dinheiro não ganha campeonatos. 
Vamos esperar e ver o quer acontece.
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nas redes sociais  e nas esquinas

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

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

Melhore
o humor

As campanhas que arrecadaram alimentos que foram doados ao Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela foram muito positivas. A presidente da entidade, Mirna 
Braucks, disse que pelo menos R$ 15 mil reais foram economizados no último mês 
com a compra de alimentos. Ela disse que o problema ainda são os alimentos pere-
cíveis, como leite, carne, legumes e frutas. Por óbvios motivos esse tipo de produto 
acaba não entrando nas campanhas de doações.

Por outro lado, as campanhas para arrecadação de recursos financeiros, através de 
conta de energia elétrica e outros não tem surtido o mesmo resultado. Por mais que 
haja um esforço tremendo por parte da comissão criada para esse fim, a adesão não 
tem surtido o efeito que se esperava. Nesta semana essa comissão repassou R$ 81 mil 
que tinha em caixa. O valor foi usado na folha de pagamento.

A expectativa é que em 2019 a entidade tenha melhor sorte financeira tanto nas 
questões oficiais  quanto nas extra-oficiais e que possa se recuperar da crise.

Doação de Alimentos Cacique do Guarita
O MPF de Palmeira das Missões re-

conheceu o resultado das eleições ocor-
ridas na Terra Indígena da Guarita como 
verdadeiro e reconheceu o cacicado de 
Carlinho Alfaiate até de dezembro de 
2022. O órgão que mediava uma solu-
ção pacifica para o caso, abriu mão da 
mediação e divulgou nota onde afirmou 
que as acusações de fraudes não foram 
comprovadas e que o próprio Alexandre 
Ribeiro Mineiro, que agora denúncia 
fraude, como presidente da Comissão 
Eleitoral, já havia recusado provimento a 
denúncias de fraudes. Em resumo o pro-
curador afirma que Carlinhos Alfaiate é 
o cacique e que Alexandre não é mais o 
presidente da comissão.

Abandono

A queda de uma ponte em Burro Ma-
gro é apenas uma amostra do abandono 
encontrado no interior do município de 
Tenente Portela. As estradas estão, em 
sua grande maioria, intransitáveis, dando 
mostra clara da falta de preocupação da 
atual administração com a agricultura. 
Lamentável.

FPM

A decisão de TCU de manter os mes-
mos índices do Fundo de Participação 
dos Municípios de 2018 vai beneficiar 
Tenente Portela e Crissiumal. Na última 
estimativa do IBGE ambos apresentaram 
queda populacional e com isso mudariam 
de patamar e passariam a receber pelo 
menos R$ 3 milhões a menos. Agora é 
aguardar o próximo Censo para saber se 
a estimativa estava certa ou errada.

Queda no crime
Desde que assumiu a secretária de se-

gurança pública do estado Cesar Schir-
mer conseguiu reduzir os principais 
indicadores. Agora uma nova cúpula 
assume a pasta e a expectativa é se esse 
enfrentamento seguirá trazendo resulta-
dos positivos nos próximos balanços. O 
vice-governador Ranolfo Viera Junior, 
assume o comando da segurança. Sai um 
político entra um delegado.

***Dizem por aí que já estamos em 
meados de janeiro e uma amiga nossa 
ainda está esperando o presente de Ami-
go Secreto.

***Pior é que o cara recebeu o dele e 
esqueceu de entregar. Acho que ele não 
entendeu a brincadeira. kkkk

***Dizem por aí que um amigo nosso 
tem sofrido com o Facebook aberto. Os 
colegas não estão perdoando o coitado e 
ele até já está enfrentando bulling online.

***Dizem por aí que sempre tem um 
ou outro vídeo circulando pelo waths, na 
maioria vazado sem os envolvidos dese-
jarem.

***No entanto, a última é de um au-
tor que decidiu por conta própria publi-
car um vídeo na intimidade com a com-
panheira. Dizem até que o rapaz ainda 
ficou bravo pela pouca repercussão.

***Dizem por aí que a cada dia que 
passa aumenta o número de ciclistas cir-
culando nas ruas de Portela.

***Segurança desses ocupantes tam-
bém deverá começar entrar em pauta, 
para que ciclistas, motoristas e pedestres 
possam circular em harmonia.

***Dizem por aí que as discussões no 
grupo do Bate Bola no Waths tem ren-
dido poucas e boas. É um show do sou 
racional e você é fanático!!!KKK...

***Dizem por aí que já tem tucano 
brigando no ninho para decidir quem vai 
ficar com os cargos estaduais na região.

***A maior expectativa é em relação 
a 21ª Coordenadoria Regional de Edu-
cação. Apesar de um nove aparecer em 
evidência pelo menos mais duas pessoas 
estão se mexendo por baixo dos panos 
para tentar o cargo.

Na aula de química o professor per-
gunta:

- Quais as principais reações do ál-
cool?

O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta rico, 

ficar valente e pegar mulher feia ...
Professor: 
- Tirou 10!

A pro-fessora chega para o Joãozi-
nho e diz:

 - Joãozinho qual é o tempo da frase: 
Eu procuro um homem fiel?

 E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!

#####

Dois caçadores caminham na flores-
ta quando um deles, subitamente, cai no 
chão com os olhos revirados. Não parece 
estar respirando. O outro caçador pega o 
celular, liga para o serviço de emergên-
cia e diz: ‘Meu amigo morreu! O que 
eu faço?’ Com voz pausada, o atendente 
explica: ‘Mantenha a calma. A primeira 
coisa a fazer é ter certeza de que ele está 
morto’. Vem um silêncio. Logo depois se 
ouve um tiro. A voz do caçador volta à 
linha. Ele diz: “Ok. E agora?”.

#####

Um homem jogava golfe com seu 
amigo. Quando se preparava para uma 
tacada, observou um longo cortejo fune-
rário passando na rua próxima ao campo 
de golfe. Parou no meio do molejo de 
corpo, empertigou-se, tirou o boné, fe-
chou os olhos e recitou uma prece. Seu 
amigo disse: ‘Uau. Essa foi a coisa mais 
comovente que eu já vi em toda a minha 
vida. Você é realmente um cara sensí-
vel’. Ao que o amigo respondeu: ‘É isso 
aí. Bem, nós estávamos casados havia 
35 anos’.

#####
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Um dos assuntos mais discutidos recentemente na área espor-
tiva no que tange a prevenção de lesões e a melhoria da perfor-
mance e dos resultados na atividade física é a necessidade do for-
talecimento do CORE.

O CORE (que significa centro) é composto por um conjun-
to de músculos que dá estabilidade e proporciona flexibilidade 
à coluna. (Não só a coluna, mas também à região pélvica e aos 
quadris). Nesta área convergem movimentos do corpo todo. Eles 
atuam na transmissão de forças geradas pelos membros, de modo 
que se estiverem fracos estes movimentos sobrecarregarão joe-
lhos, quadris, tornozelos, ombros, cotovelos e a própria coluna 
vertebral.

As principais funções do Core são: manter o alinhamento e a 
estabilidade da coluna e das diferentes partes do corpo, favorecer 
a base de suporte do corpo, prevenir lesões e gerar força, diminuir 
as forças compressivas na coluna, integrar as cadeias musculares 
favorecendo a execução de movimentos esportivos como arre-
messar, chutar, rebater, pedalar, correr, saltar, girar, remar, etc., e 
gestos cotidianos como levantar, sentar, abaixar, carregar objetos, 
empurrar, etc.

Um exemplo clássico de quem tem o core enfraquecido e de-
sequilibrado é jogar o quadril para um dos lados na hora do aga-
chamento, dando aquela impressão de subir “sambando” com a 
barra. As chances de desenvolver uma lesão são muito grandes, 
em qualquer esporte que você pratique.

Fortalecer o CORE deve ser o início de qualquer treinamento. 
Existem várias técnicas que trabalham esta musculatura como por 
exemplo o Pilates, o RPG, CORE training e o treinamento funcio-
nal. O treinamento do Core envolve a contração harmônica destes 
músculos proporcionando a estabilização estática e dinâmica do 
tronco e pelve. Com a evolução do treinamento o grau de dificul-
dade aumenta, tentando criar mais instabilidade durante o exercí-
cio, proporcionando uma maior dificuldade e consequentemente 
melhora da aptidão sensório-motora. Isso pode ser realizado atra-
vés do uso de bolas ou discos.

O fortalecimento do CORE vem cada vez mais obtendo evi-
dencias cientificas na melhoria da performance, na prevenção de 
lesões, no tratamento e reabilitação de lesões ortopédicas e na 
melhoria da qualidade de vida e realização de atividades de vida 
diária. Fortalecer esta musculatura é fundamental para o início e 
evolução de qualquer forma de treinamento.

A Importância do Core

Cinquenta anos, meio sécu-
lo de história. Se já não é fácil 
viver 50 anos, imagine você 
manter uma empresa aberta 
por tanto tempo, e, além disso, 
prosperando e fidelizando cada 
dia mais seu cliente. Essa é a 
Comercial Agropecuária Sara-
cura, que no ano de 2019 chega 
a essa marca histórica.

A trajetória iniciou em 
10/01/1969, 
na adminis-
tração de 
Ari Freling, 
com a ideia 
de buscar 
sempre a 
s a t i s f a ç ã o 
dos clientes, 
o f e r t a n d o 
produtos e 
serviços de 
q u a l i d a d e , 
além de so-
luções para 
aperfeiçoar 
e agilizar 
a vida do 
homem no 
campo. Hoje 
a direção geral fica a cargo de 
seu filho Maurício Freling.

Nossa região possui uma 
força e potencial agrícola muito 
forte, o que faz com que traba-
lhemos dia a dia para oferecer 
aos produtores rurais novas 
possibilidades para aumentar a 
produtividade e a rentabilida-
de da agricultura familiar, com 
essa ideia a Comercial Agrope-
cuária Saracura se faz presente 
nos principais eventos voltados 
ao agronegócio, por exemplo, 
a loja participa da Feira Expo-
sição Industrial, Comercial e 
Agropecuária (FEICAP) desde 
a sua 1ª edição, lá no ano de 

1969. 
Credibilidade, confiança e 

bom atendimento sempre fo-
ram o carro chefe da Saracura. 
Após vários anos com a matriz 
estar localizada ao lado da Pra-
ça Reneu Geraldino Mertz, no 
centro de Três Passos, em 2018 
a empresa se transferiu para 
uma nova sede, para propor-
cionar ainda mais conforto ao 

seu cliente. Localizada agora 
na Avenida Ijuí, em frente ao 
Parque do Lago Frei Ivo, a es-
trutura comporta todos os pro-
dutos e serviços oferecidos pela 
empresa. Em Tenente Portela a 
sede da loja fica localizada na 
Rua Guarita, em frente à Praça 
do Índio.

Uma amostra da importân-
cia da Comercial Agropecuá-
ria Saracura na vida dos seus 
clientes é a fidelização, como 
por exemplo, o caso do senhor 
Willi Emilio Walk, morador 
da localidade de Gamelinhas, 
município de Tenente Portela. 
Produtor leiteiro e lavoura, Sr. 

Walk é cliente Saracura a 48 
anos, segundo ele, a parceria se 
mantém por tanto tempo devi-
do à amizade e o atendimento, 
que é diferenciado, além da alta 
qualidade dos produtos comer-
cializados. Como forma de ho-
menagem aos 50 anos da loja, 
ele “espera que a parceria con-
tinue por muito mais tempo, já 
que a Saracura é nossa parcei-

ra nos negócios e também uma 
amizade que nos torna cada vez 
mais próximos”.

Outra mostra do compro-
metimento da empresa com 
seu material humano é a fide-
lização de seus colaboradores. 
Funcionaria da empresa desde 
1987 e hoje gerente da loja em 
Tenente Portela, a colaboradora 
Marli Bettio Borges, começou 
seus trabalhos como operadora 
de caixa, crescendo aos pou-
cos. Ela destaca que ao longo 
destes 30 anos a empresa lhe 
proporcionou inúmeros aper-
feiçoamentos como cursos, pa-
lestras, seminários sem falar no 

aprendizado do dia a dia. Quem 
também tem história dentro da 
Saracura é o gerente da matriz 
em Três Passos, Gilberto Ca-
pra, funcionário com 11 anos de 
casa, que destaca o crescimento 
ano a ano, que segundo ele se 
dá pelo trabalho sério e honesto 
feito com os clientes. Com suas 
palavras, Capra, como é conhe-
cido, destaca que o segredo é o 
fato da equipe “ter se tornado 
uma família muito grande com 
o principal fundamento de aten-
der cada vez melhor o cliente 
que é o nosso principal objetivo 
de existir.”

Para retribuir todo o carinho 
dos clientes, foi modificado 
o método de premiação neste 
aniversário, com a ampliação 
do período de participação, me-
lhorando os prêmios, tudo isso 
para proporcionar uma campa-
nha à altura da importância de 
cada um. Dentre os vários prê-

Saracura completa 50 
anos de história

Foto Jornal A
tualidades

mios que sortearemos neste ano 
de 2019, como vales compras 
de R$ 200,00, R$ 500,00 e até 
R$ 1.000,00 estão 3 motocicle-
tas 0Km, além de brindes sur-
presa. Nesta quinta-feira, 10 já 
tivemos o primeiro sorteio onde 
os contemplados foram:  Moto 
Zero Quilometro – Roseli dos 
Santos , Lajeado das Quedas, 
Três Passos;  Vale compras de 
R$ 1.000,00 –Blasio Reis, La-
jeado Progresso, Tiradentes do 
Sul; Vale compras de R$ 500,00 
– Ilaine Rohden, Três Passos; 
Um Brinde Surpresa – Cleoni-
ce de Carvalho, Colônia Nova, 
Miraguaí.

Os próximos sorteios, dos 
brindes surpresas, serão nos 
dias 10  de cada mês. Os próxi-
mos sorteios principais ocorrem 
nos meses de junho deste ano e 
ainda 10 de janeiro de 2020. A 
cada R$ 100,00 em compras o 
cliente já está participando.

Jornal A
tualidades

Sorteio ocorreu nesta quinta-feira na matriz em Três Passos
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Redentora: Prazo para solicitar isenção 
do IPTU vai até o dia 28 de fevereiro

Os contribuintes que têm 
direito à isenção no pagamento 
do Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) devem solicitar o be-
nefício por requerimento, até o 
dia 28 de fevereiro, na prefei-
tura municipal. Os pedidos se-
rão analisados e deferidos caso 
atendam aos requisitos estabe-
lecidos.

São isentos os imóveis per-
tencentes ao patrimônio de 
particular, quando cedido gra-
tuitamente à união, ao estado e 
ao município, para a instalação 
de serviços públicos, enquanto 
perdurar a cessão, desde que 
efetivamente utilizados. Tam-

bém são isentos os contribuin-
tes aposentados, pensionistas, 
deficientes e idosos, que forem 
proprietários de imóvel urbano 
e comprovarem renda fami-
liar de até um salário mínimo 
mensais, que possuam um úni-
co imóvel, utilizado exclusi-
vamente para fins residenciais 
do requerente. Os deficientes, 
além de atender a esses itens, 
deverão apresentar laudo mé-
dico, fornecido pelo médico do 
SUS do Posto de Saúde de Re-
dentora, certificando que o re-
querente está incapacitado para 
o trabalho.

Também são isentos os imó-
veis de interesse histórico, ar-
tístico, ecológico ou de preser-
vação paisagística e ambiental, 

tombado por ato da autoridade 
competente; os imóveis sem 
edificação quando cedidos ao 
município, através de como-
dato, para prática esportiva ou 
atividades de lazer, durante o 
período em que durar o emprés-
timo a título gratuito; e os imó-
veis pertencentes às sociedades 
esportivas, beneficentes, recre-
ativas devidamente constituídas 
e sem fins lucrativos, quando 
usada efetiva e habitualmente 
no exercício de suas atividades 
sociais.

O IPTU pode ser pago à vis-
ta, em parcela única com 10% 
de desconto ou em até quatro 
parcelas mensais, com venci-
mento em 10 de maio, 10 de ju-
nho, 10 de julho e 10 de agosto.

As pessoas que se enquardram nos requisitos devem procurar a prefeitura  municipal

Redentora/Ascom

Braga recebe recursos 
para saúde bucal

A população de 38 municí-
pios no estado do Rio Grande 
do Sul será beneficiada com 
o reforço financeiro de R$ 2,7 
milhões para melhoria da assis-
tência à saúde bucal no Siste-
ma Único de Saúde – SUS. O 
Ministério da Saúde está desti-
nando R$ 51 milhões para 898 

municípios brasileiros para a 
compra de 2.836 cadeiras odon-
tológicas, de todas as regiões 
do país. No Rio Grande do Sul, 
a verba viabilizará a compra 
de 150 cadeiras odontológicas, 
que serão instaladas em unida-
des básicas de saúde. A libera-
ção do recurso já foi publicada 

no Diário Oficial da União. O 
investimento contribui para 
qualificar, ampliar e fortalecer 
o atendimento de Saúde Bucal 
no SUS.

Na região Celeiro, o único 
município que será beneficiado 
é Braga, que receberá R$ 18 mil 
para serem investidos.

Câncer de boca pode ter atingido 14,7 mil novos casos no país em 2018 
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Ela queria entender
Ela o amou desde a primeira vez que o viu. Ele tinha um jeito 

engraçado, fazia piada de quase tudo, estava sempre sorrindo e 
era atencioso e extremamente sincero. Às vezes até demais. Ela 
gostava daquele jeitão dele.

A primeira vez que saíram junto foram ao cinema assistir um 
filme baseado em um livro do Nicholas Sparks. Era um filme bobo 
e ele claramente não estava gostando, mas ela sentia o esforço 
dele apenas para deixa-lá feliz. Ela o amou desde a primeira vez.

Ela lembra de cada palavra que ele disse no dia em que a pe-
diu em casamento, mais do que isso, ela lembra de cada suspiro 
que ele deu, até das roupas que outras pessoas estavam usando no 
restaurante. Lembrava dele gritando após o sim: “Ela aceitou, ela 
aceitou;” e as pessoas, que na grande maioria nem os conheciam, 
aplaudiam como se aquilo fosse uma conquista.

Ela o amou intensamente. Lembra exatamente do quanto foi 
compreensiva quando ele sem emprego, em um período de crise, 
meio desesperado começou a beber. Lembra de cada noite que ela 
esperou e ele voltou apenas tarde da noite, bêbado e ficava lamen-
tando a vida. Foi um período conturbado.

Ela o amou tanto que o perdoou quando ele em uma de suas 
crises alcoólicas lhe ofendeu e magoou profundamente. Ela lem-
bra dele se transformando em outra pessoa e o quanto temeu pela 
sua segurança, mesmo assim, no dia seguinte, quando ele verda-
deiramente arrependido, pediu desculpas, ela aceitou.

Recorda-se do nascimento do primeiro filho. Um menino mui-
to bem-apanhado, com o mesmo sorriso do pai e com os olhos da 
mãe. Ela recorda de ver uma lágrima correndo em seus olhos de 
emoção quando o viu pela primeira vez com o filho nos braços.

Foram tantos momentos de felicidade. A primeira vez em que 
foram a praia com o menino, que brincava na areia enquanto eles 
sentados em baixo do guarda-sol namoravam como dois adoles-
centes que recém estavam começando. Ele sempre foi um homem 
bom. Ela sabia disse por isso o amou.

Ele não era um homem violento. Houve uma vez em que ele 
perdeu a cabeça, mas ele tinha um pouco de razão. Ela vacilou. 
Encontrou um ex-namorado e foi conversar com ele em um bar, 
onde tomou um drink e falou da vida. Não aconteceu nada, mas 
ela não devia ter ido. Quando ele descobriu ele perdeu a cabeça e 
bateu nela. Ela tentou justificar que foi apenas um papo entre dois 
amigos, mas não teve jeito, ele estava transformado.

Ela ia denunciar, mas, no dia seguinte, ele chorou em sua sua 
frente e jurou que aquilo nunca mais iria acontecer, por isso, ela 
o perdoou. Ela confiava nele. Ele sempre foi o seu porto seguro e 
ela o amava.

Ele era especial e ela agradecia a Deus por ter ele em sua vida. 
Lembra com os olhos carregados de emoção o dia em que um co-
leguinha bateu no filho e ele ficou furioso, foi até a escola, cobrou 
providencia e confrontou os pais do agressor. Ela sentiu orgulho 
do seu marido. Ele era um bom homem e ela o amava.

Ela o amou desde a primeira vez que o viu, por isso, quando 
ele voltou tarde da noite e sem qualquer razão começou a agredi-
-la, ela teve certeza que era hora de pôr um fim naquela relação. 
Não tinha nada a ver com amor, porque ela ainda sentia amor 
por ele, mas estava impossível conviver com o homem que ele se 
transformava, principalmente quando bebia.

Ela o amou desde a primeira vez que o viu e seguiu o amando 
após a separação. Ainda se preocupava com ele, mesmo quando 
por força das ameaças, que ele fazia, ela precisou de uma medida 
protetiva. Ela queria se distanciar, mas ele era o pai de seu filho e 
ela o amava.

Ela o amava e o amou ainda mais quando soube que ele estava 
se tratando para o vício no alcoolismo. Dentro dela brotava a es-
perança de que eles poderiam voltar, afinal, ela o amava.

Ela o amou desde a primeira vez que o viu, por isso agora, 
quando sentia o sangue correr de seu peito e o último sopro de 
vida se esvair junto com ele, já com os olhos embaçados olhando 
para ele que se afastava naquele instante, com a arma ainda fu-
maceando segura na mão direita próximo da perna, ela se tentava 
entender como aquilo tinha acontecido? Se tudo o que ela fez foi 
ama-lo desde o primeiro dia em que a viu?
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HSA começa 2019 com UCI neonatal fechada e 
expectativa por liberação de recursos

O ano é novo, mas os problemas c 
om a saúde no estado são velhas. O ano 
começa com a expectativa de todo o se-
tor em relação a liberação de recursos e 
o pagamento de atrasados por parte do 
estado para dar aporte a crise que en-
frente o setor.

Se 2018 não foi nada bom para o 
Hospital Santo Antônio de Tenente Por-
tela, 2019 não surge com a expectativa 
de bons ares, pelo menos, não inicial-
mente.

Segundo a presidente da entidade, 
Mirna Braucks, desde o dia primeiro 
de dezembro a UTI que estava fechada, 
voltou a operar normalmente, no entan-
to, a UCI Neonatal, segue fechado e sem 
prestar atendimento ao público.

Para voltar a funcionar a entidade 
aguarda liberação de recursos do esta-
do para o pagamento de atrasados bem 
como a orçamentação da ala. Até agora 
não há nenhum indicativo por parte do 
governo recém eleito quanto a um possí-
vel acerto com as entidades hospitalares.

Para suprir a necessidade de um es-
paço de tratamento de um UCI a entida-
de montou quatro leitos com a estrutura 
específica para atender recém nascidos 
que dependam desse tipo de serviço. Es-
ses leitos são atendidos pela equipe es-
pecializada da UCI que segue no quadro 
funcional da entidade aguardando a rea-
bertura da unidade para voltar a atender 
na totalidade.

Mirna Braucks inclusive nos relata 
que nesta semana esses leitos servirão 
para atendimento e que ficaram 70 e 90 
horas sob os cuidados desses leitos até 
que conseguissem transferência para ou-
tra unidade do estado.

A esperança é que os novos gover-
nos, seja federal ou estadual, possam de 
alguma forma olhar com mais atenção 
para os Hospitais Filantrópicos e Santas 
Casas, e atender a demanda financeira 
que hoje urge diante dos administrado-
res para que essas entidades, que tem 
atendimento majoritariamente via SUS 
consigam seguir prestando atendimento.

A medida provisória 848/2018, apro-
vada no Congresso Nacional e sanciona-
da pelo presidente Michel Temer, que é 
visto como uma solução imediata para 
o problema das dívidas das entidades 
hospitalares beneficentes ainda não tem 
prazo para entrar em prática.

A medida na sua essência usa recur-
sos do FGTS para financiar as dívidas 
da entidades com os bancos. Essa era a 
proposta original. O valor que chegaria 
ao montante de R$ 4 bilhões e que seria 
retirado do percentual que é destinado a 
programas habitacionais seria permitiria 

que as enti-
dades rene-
gociassem as 
suas dívidas 
em até 10 
anos, abrin-
do assim 
margem para 
novos in-
vestimento e 
custeio para 
as entidades.

Após uma 
forte pressão 
da Constru-
ção Civil e 
dos bancos, 

principalmente Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e BNDES que atu-
ariam como agentes financeiros desse 
financiamento o presidente no fechar 
das cortinas de seu mandato editou uma 
nova medida provisória que comple-
menta a original.

Pela medida inicial a taxa de juros 
nominal deveria ser de 8,66% ano, fi-
cando a cargo dos agentes financeiros 
os riscos sobre as operações de créditos. 
Também ficaria a cargo de cada entidade 
bancária especificar a regulamentação 
dos créditos.

Os bancos pressionaram o governo 
por não quererem arcar com o risco re-
cebendo um juro nominal tão baixo, por 
isso a pressão, cedida pelo governo, que 
forçou a edição da segunda medida. A 
segunda medida que está no Congresso 
Nacional para ser votada altera em três 
pontos fundamentais a primeira.

A primeira é que os bancos que agi-
riam como agentes do financiamento 
seguiram com o risco da operação, no 
entanto, o Conselho Curador do FGTS 
poderá definir a taxa de risco limitado a 
3%. Sendo os juros subiriam de 8,66% 
para 12,16% ao ano.

A segunda é que além dos recebíveis 
do Sistema Único de saúde os bancos 
poderiam exigir outras garantias de ma-
neira isolada e cumulativas.

A terceira alteração é que as opera-
ções de crédito poderiam ocorrer apenas 
até o final de 2022, após a medida perde 
o valor de legalidade e essa linha de cré-
dito aos hospitais e filantrópicos deixa-
riam de existir.

Enquanto essas questões não forem 
resolvidas não haverá possibilidade dos 
hospitais acessarem essa linha de finan-
ciamento. Para entrar em vigor, essa 
nova medida necessitará de aprovação 
no Congresso, que volta as atividades 
em fevereiro. Os envolvidos na área não 
esperam nenhuma alteração até maio. 
Enquanto isso os Hospitais ficam a ver 
navios e torcendo por um milagre, que a 
cada dia parece mais difícil de acontecer.

MEDIDA PROVISÓRIA APROVADA, 
MAS, AINDA LOGE DOS HOSPITAIS

Mirna Braucks, presidente do HSA, aguarda desenrolar da emenda

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019. OBJETO: Aquisição de 
veículo novo. JULGAMENTO: 24/01/2019 às 08:30 hs. LOCAL: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1.015. INFORMA-
ÇÕES: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.

vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. 
V. Gaúcha, 11/01/2019.

LUIZ MANTELLI JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

CONTRATAÇÃO
A Empresa Mais Frango Miraguaí Ltda contrata menores 

aprendizes.
Para maiores informações entrar em contato: (55) 3554-1003 

ou pelo e-mail:
rh@maisfrango.com.br <mailto:rh@maisfrango.com.br>

Brasil tem 10.274 casos 
confirmados de sarampo

Desde o início de 2018 até 8 de janeiro de 2019, o Brasil registrou 10.274 casos confirmados de 
sarampo. Atualmente, o país enfrenta dois surtos da doença: no Amazonas, onde há 9.778 casos e, em 
Roraima, onde foram contabilizados 355 ocorrências.

Casos isolados foram anotados em São Paulo (3), Rio de Janeiro (19), Rio Grande do Sul (45), 
Rondônia (2), Bahia (2), Pernambuco (4), Pará (61) e Sergipe (4), além do Distrito Federal (1).

Foram registrados ainda 12 óbitos por sarampo: quatro em Roraima, seis no Amazonas e dois no 
Pará.

Os surtos, segundo o Ministério da Saúde, estão relacionados à importação, já que o genótipo do 
vírus que circula no Brasil é o mesmo da Venezuela, país com surto da doença desde 2017.

Por meio de nota, o ministério informou que a explosão de casos confirmados no Amazonas é 
resultado de uma força-tarefa realizada no final de 2018 em Manaus, quando mais de 7 mil casos que 
estavam em investigação foram concluídos.
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Condições de pontes coloca em risco quem 
trafega no interior de Tenente Portela

Uma semana após a queda 
de uma ponte com um cami-
nhão que transportava uma má-
quina no Burro Magro, interior 
de Tenente Portela nossa repor-
tagem visitou algumas dessas 
estruturas no interior do muni-
cípio e constatou que a ocor-
rência pode se repetir, dado as 
condições de conservação das 
pontes.

O acidente aconteceu na 
manhã de sábado,05, quando o 
veículo atravessava uma ponte 
de madeira, na localidade de 
Burro Magro, interior do muni-
cípio de Tenente Portela.

O motorista fazia o trajeto 
de Nossa Senhora das Lurdes 
para a comunidade de Burro 
Magro, quando a estrutura de 
madeira não resistiu ao peso 
dos veículos.

Nesta semana quando visi-
tamos o local, e chegamos a fi-
car impressionado com a altura 
onde caiu o caminhão e cons-

tamos que o risco do acidente 
ter causado algo mais grave era 
evidente.

Outras pontes ou pontilhões 
por onde passam veículos ou 
pedestres estão em péssimas 
condições de conservação. O 
grande problema está na base 
da estrutura de algumas dessas 
pontes que estão podre e podem 
ruir ao menor peso mais consi-
derável.

O vereador Tiago Fuck, PT, 
já havia apresentado na Câmara 
de Vereadores alguns requeri-
mentos solicitando a imediata 
manutenção dessas estruturas. 
O edil também usou o microfo-
ne parlamentar para expressar 
as suas preocupações quanto as 
condições dessas estruturas e 
alertava que elas poderiam vir a 
ruir se alguma providência não 
fosse tomada pela administra-
ção municipal.

Só para citar alguns exem-
plos estão em condições de 
risco diversas estruturas no 

interior do município, como 
a ponte em Lajeado Leão, um 
pontilhão no Serra da Barata, 
outro Pontilhão nos Machados 
e outros inúmeros que o tempo 
não nos permitiu visitar, mas 
que já chegaram ao conheci-
mento de nossa reportagem que 
também carecem com urgência 
de manutenção.

Outro fator que chama a 
atenção ao transitar pelo interior 
do município de Tenente Porte-
la é as condições das estradas, 
e aí não é necessário indicar 
trecho, pois, em praticamente 
todas as direções de estradas ru-
rais para onde os portelenses se 
deslocarem as condições estão 
deploráveis.

Existem trechos que estão a 
anos sem qualquer atenção por 
parte do poder público e outros 
que até passam por reparos, vez 
ou outra, mas em condições tão 

paliativas que a durabilidade do 
serviço acaba sendo quase in-
significante.

A situação preocupa princi-
palmente o setor primário, que 

necessita da utilização dessas 
vias quase que diariamente. A 
situação ainda preocupa mais 
levando em conta a próxima sa-
fra de soja.

Por Jonas Martins

Ponte caiu no momento em que caminhão passava pelo lcoal carregado de máquinário

Local onde ficou a ponte que caiu Base de sustenção da pontes estão em condições de alto risco
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MEC anuncia reajuste de 4,17% no piso 
salarial dos professores em 2019

O Ministério da Educação 
(MEC) anunciou que o piso 
salarial do magistério será re-
ajustado para R$ 2.557,74 em 
2019. O aumento de 4,17% 
fica um pouco acima do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) no período, que 
fechou em 3,56% nos últimos 
12 meses. O valor corresponde 
ao vencimento inicial dos pro-
fissionais do magistério público 
da Educação Básica, com for-
mação de nível médio e jornada 
de 40 horas semanais.

O anúncio foi divulgado no 
fim da tarde de quarta-feira (9) 
no site do Ministério da Edu-
cação. A pasta não confirmou 
quando o reajuste será publica-
do no Diário Oficial.

O piso é reajustado anu-
almente a partir do mês de ja-
neiro e segue as regras da Lei 
do Piso, de 2008, que define o 
mínimo a ser pago aos profes-
sores da rede pública em início 
de carreira. O aumento é defini-
do de acordo com o valor anual 
mínimo por aluno no Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). O governo 
gaúcho não cumpre a lei federal 
de pagar o vencimento básico 
nacional e de calcular benefí-
cios de progressão de carreira 
com base nesse valor. A estra-
tégia da Secretarial Estadual 
da Fazenda (Sefaz) é pagar um 
abono, chamado de completivo, 
de forma que o contracheque 
dos docentes atinja o mínimo 
imposto pelo governo federal. 
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Outro dia um amigo agricultor me mostrou uma ando-
rinha doente. Quase só pena e osso. E relatou que em 
sua lavoura havia várias delas em semelhante situação. 
Sem forças para voar. Consciente de que pela lei não 
há nada que possa ser feito para combater a causa do 
problema, limitei-me a exclamar com melancólica ironia:

 - Essa é mais uma contribuição da moderna tec-
nologia de produção de soja.

 Os prejuízos dos agrotóxicos à saúde e ao meio 
ambiente não têm limites. Além de serem os principais 
responsáveis pelo desaparecimento de inúmeras espé-
cies de abelhas em todo o mundo, colocando em risco 
a polinização para reprodução de mais de 70% das es-
pécies vegetais, os agrotóxicos neonicotinóides também 
estão por trás do adoecimento, morte e alterações no 
senso de direção de aves migratórias. É o que revela 
uma pesquisa das universidades de Saskatchewan e de 
York, no Canadá.

 Os pesquisadores capturaram pardais de coroa 
branca (zonotrichia leucophrys) durante migração do sul 
dos Estados Unidos e parte do México para o Canadá. 
E os alimentaram com milho tratado com doses baixas e 
altas de imidacloprida, agrotóxico da classe dos neoni-
cotinóides, fabricado pela Bayer, e clorpirifós, um vene-
no agrícola organofosfarado produzido pela Dow.

 Após o experimento, observou-se que os pás-
saros do grupo controle mantiveram massa corporal e 
preservaram sua orientação norte-norte, conforme a 
direção de seu fluxo migratório. Já os que receberam 
imidacloprida exibiram perda significativa nas reservas 
de gordura e massa corporal conforme as dosagens re-
cebidas. E os tratados com clorpirifós não tiveram pre-
juízos sobre a massa corporal, mas danos significativos 
na orientação.

 As aves que comem apenas quatro sementes de 
canola tratadas com imidacloprida, ou oito grânulos de 
clorpirifós por dia, ao longo de três dias, perdem a força 
para voar. As que conseguem voar, atrasam a migração 
e erram a direção do voo. Consequentemente, sofrem 
maior risco de mortalidade e menos chances de se re-
produzir.

 O plantio e a aplicação dos agrotóxicos ocorrem 
na primavera, período em que as aves estão migrando 
para o norte e param nas plantações para se alimentar.

 Ao jornal inglês The Guardian, os cientistas afir-
maram que os resultados das pesquisas são conside-
rados “dramáticos”. Não é à toa que em 2013 a União 
Europeia proibiu três neonicotinóides devido a riscos 
inaceitáveis para abelhas e outros polinizadores. E m 
julho, o mesmo The Guardian publicou reportagem em 
que discutia a associação entre o inseticida agrícola 
mais usado no mundo e o desaparecimento de aves mi-
gratórias, durante o voo, por perder o senso de direção. 
E mesmo a interferência do veneno na saúde de pássa-
ros, levando-os à perda de peso e à morte.

 O Jornal citava uma pesquisa publicada na revis-
ta Nature, de cientistas da Universidade de Tadboud, na 
Holanda. Em 2014, o grupo holandês associou os neo-
nicotinóides a danos e morte em outras formas de vida 
selvagem além das abelhas.

 Os pesquisadores queriam conhecer as causas 
da diminuição de pássaros nas zonas rurais da Euro-
pa e América do Norte nas últimas décadas. Chegaram 
à conclusão de que as populações de aves decaíram 
mais acentuadamente nas áreas onde a contaminação 
por neonicotinóides era mais alta.

 O pior é que existem mais de 40 desses venenos 
usados em larga escala em nossa região, nas monocul-
turas de soja, trigo, aveia, canola e milho.

Mazelas da soja

Redentora: Prefeito se reúne com 
secretários para planejar ações

O prefeito Nilson Paulo 
Costa reuniu os secretários mu-
nicipais – Eliane Amaral Costa, 
de Administração e Finanças; 
Carla Miranda, de Saúde; Lu-
ciano Schünemann, de Plane-
jamento e Desenvolvimento; 
Wanderlan Castro de Oliveira, 
de Esporte, Turismo e Lazer; 
Valni Della Flora, de Obras, 
Viação e Transporte; Iodai dos 
Santos, de Agricultura e Meio 
Ambiente; e Marilene Rosa, de 

Educação e Cultura – na manhã 
de hoje, dia 10 de janeiro, para 
uma reunião de trabalho.

Cada secretário apresen-
tou um relatório das atividades 
desenvolvidas em 2018 para 
avaliação. “As ações positivas 
serão fortalecidas, procurando 
melhorar ainda mais todos os 
trabalhos”, disse o prefeito Nil-
son.

Além do relatório, os secre-
tários apresentaram ao prefeito 

os planejamentos das Secreta-
rias, com os objetivos, metas e 
estratégias de ações a serem de-
senvolvidas neste ano de 2019, 
cujo objetivo é atender toda a 
comunidade redentorense nas 
mais diversas áreas.

Também ficou acertado que 
o turno único de trabalho no 
serviço público municipal, que 
vale desde o dia 14 de dezem-
bro de 2018, se encerra no dia 
15 deste mês, sem prorrogação.

Prefeito reuniu equipe e traçou metas para o ano que esta começando

D
ivulgação

Administração Municipal de Redentora 
contrata novos métodos de ensino

Administração Municipal de 
Redentora contratou a Editora 
Positivo, de Curitiba (PR), para 
o fornecimento de métodos de 
ensino para alunos da Educa-
ção Infantil (pré-escola) e alu-
nos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (1° ao 5º ano) de 
todas as escolas municipais.

De acordo com a secretária 
Municipal de Educação e Cul-
tura, Marilene Rosa, o Sistema 
de Ensino Aprende Brasil da 
Editora Positivo oferece um 
conjunto de metodologias nas 
diferentes áreas do conheci-
mento. “Isso vem a potenciali-
zar a qualidade do ensino nas 
escolas do nosso município, 
dando mais oportunidades de 
aprendizado”, afirma.

Assinatura do con-
trato com a Editora 
Positivo ocorreu no 
gabinete do prefeito 

Nilson Costa.
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Através de nota MPF reconhece Carlinho Alfaiate 
como cacique da Terra do Guarita

Uma nota enviada a impren-
sa na tarde desta quarta-feira, 
09 de janeiro, pelo Ministério 
Publico Federal de Palmeira 
das Missões reconheceu o ca-
cicado de Carlinhos Alfaiate 
para a gestão que vai até de de-
zembro de 2022. A mesma nota 
desautoriza o Alexandre Ribei-
ro Mineiro da condição de pre-
sidente da Comissão Eleitoral 
Permanente.

A nota ainda critica a postu-
ra dos dois grupos que disputa-
vam o poder dentro da Terra In-
dígena do Guarita, dizendo que 
tanto o grupo liderado pelo ca-
cique Carlinho Alfaiate, quanto 
o grupo liderado por Alexandre 
Ribeiro Mineiro e Vilmar Sales  
demonstraram uma falta de res-
peito, de lealdade e de confian-
ça ao MPF,  e por isso o Pro-
curador da República signatário 
entende incabível prosseguir no 
processo de mediação pacifica 
que estava sendo tentado.

Diante disso o Procurador 
reitera que  a inexistência de 
provas a respeito de ilegalida-
des no curso do processo elei-
toral, conforme afirmado pelo 

então presidente da Comissão 
Eleitoral Alexandre Ribeiro 
Mineiro em Março de 2018, o 
MPF entende que a eleição de 
Carlinhos Alfaiate representa a 
legítima vontade da maioria da 
população de Terra Indígena do 
Guarita, razão pela qual conti-
nua a reconhecer a sua lideran-
ça como cacique até Dezembro 
de 2022.

Em relação a Alexandre Ri-
beiro Mineiro, o MPF entende 
que a confissão da prática de 
crimes tipificados no Estatuto 
do Desarmamento e do Código 
Penal retira a sua legitimidade 
para presidir, participar, atuar 
e falar em nome da Comissão 
Eleitoral, conforme aplicação 
analógica do regulamento das 
eleições para cacique.

Ministério Público Federal (MPF), diante dos recentes episódios de vio-
lência observados no interior da Terra Indígena do Guarita, vem dizer o 
seguinte:

Em 25 de Fevereiro de 2018, Carlinhos Alfaiate foi democraticamente 
eleito cacique do Guarita até Dezembro de 2022, como resultado de pro-
cesso eleitoral conduzido por Comissão presidida por Alexandre Ribeiro 
Mineiro e formada por representantes de cada um dos setores que compõem 
a Terra Indígena. (...)

Conforme documentos em posse do MPF, o candidato derrotado Vilmar 
Sales requereu à Comissão Eleitoral, em 01º de Março de 2018, “providên-
cias quanto ao resultado da eleição”, “pois há fortes indícios de irregulari-
dades”. Em 04 de Março de 2018, o então presidente da Comissão Eleitoral, 
Alexandre Ribeiro Mineiro, negou provimento ao pedido do candidato der-
rotado, uma vez que “as denúncias estão desprovidas de qualquer prova”. 
(...)

Noutro aspecto, considerando a inexistência de provas a respeito de 
ilegalidades no curso do processo eleitoral, conforme afirmado pelo en-
tão presidente da Comissão Eleitoral Alexandre Ribeiro Mineiro em Março 
de 2018, o MPF entende que a eleição de Carlinhos Alfaiate representa a 
legítima vontade da maioria da população de Terra Indígena do Guarita, 
razão pela qual continua a reconhecer a sua liderança como cacique até 
Dezembro de 2022.

Em relação a Alexandre Ribeiro Mineiro, o MPF entende que a confis-
são da prática de crimes tipificados no Estatuto do Desarmamento e do Có-
digo Penal retira a sua legitimidade para presidir, participar, atuar e falar em 
nome da Comissão Eleitoral, conforme aplicação analógica do regulamento 
das eleições para cacique.

Por fim, em relação à Comissão Eleitoral, o MPF entende que tal órgão 
nunca funcionou de maneira adequada, razão pela qual aguarda das lide-
ranças da Terra Indígena do Guarita uma definição sobre a conveniência 
da sua manutenção, bem como da sua composição e organização.

Palmeira das Missões/RS, 09 de Janeiro de 2019
Guilherme Augusto Velmovitsky van Hombeeck
Procurador da República

Trechos da nota divulgada pelo MPF
A nota na Integra está no Clic Portela

Segundo o MPF Carlinhos Alfaiate é o cacique do Guarita
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TCU congela índices do FPM e 
beneficia Tenente Portela

Tribunal de Contas da União 
(TCU) publicou nesta segunda-
-feira (07), a Decisão Normati-
va nº 173/2019 que confirma o 
congelamento dos coeficientes 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) de 129 lo-
calidades com redução popu-
lacional apontada pela última 
estimativa do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Conforme a Decisão Nor-
mativa publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), para o 
exercício de 2019, os coeficien-
tes a serem utilizados no cálcu-

lo das alíquotas para a distri-
buição aos 129 municípios, que 
já teriam perdas no FPM já no 
primeiro repasse do ano, serão 
os mesmos do ano passado.

No decorrer do segundo se-
mestre de 2018, dirigentes da 
CNM e gestores dos 129 muni-
cípios trabalharam intensamen-
te para que o Congresso Nacio-
nal aprovasse a medida.

– O FPM é a principal fonte 
de receita da grande maioria dos 
municípios e a não realização 
do Censo prejudica, principal-
mente, as pequenas localidades 
brasileiras – ressaltou Glademir 
Aroldi, presidente da Confede-
ração Nacional dos Municípios 

(CNM).
Pela última estimativa po-

pulacional do IBGE, dois mu-
nicípios da Região Celeiro 
perderiam coeficiente no FPM. 
Tenente Portela e Crissiumal 
cairiam de 1.0 para 0.8. Com a 
Decisão Normativa do TCU, as 
duas prefeituras continuarão re-
cebendo recursos federais pelo 
coeficiente do ano passado.

Outros municípios do Rio 
Grande do Sul beneficiados 
pela Decisão Normativa: Agu-
do, Cruz Alta, Giruá, Planalto, 
Santa Vitória do Palmar, San-
tana do Livramento, São Borja, 
São Lourenço do Sul, São Sepé, 
Sinimbu e Uruguaiana.

Tenente Portela seguirá com o mesmo indíce de 2018
Clic Portela

Jalm
o Fornari

O Sicredi é destaque entre 
os ‘Melhores Fundos de Renda 
Fixa’, no especial ‘Onde Inves-
tir em 2019’ da revista IstoÉ 
Dinheiro. Além do Sicredi ser 
o único sistema cooperativo de 
crédito da lista, o Fundo Sicre-
di FI Institucional RF, único 
na categoria Indexados, figura 
como um dos menores índices 

de risco versus retorno (1,51), 
além do segundo melhor per-
centual de retorno em 12 meses 
(6,85%) e 24 meses (19,31%) 
e, ainda, da segunda menor 
taxa de administração ao ano 
(0,20%).

Ricardo Sommer, diretor de 
Gestão de Recursos de Tercei-
ros da Confederação Sicredi, 
associa este reconhecimento à 
credibilidade e transparência 

das operações da instituição 
financeira cooperativa. – A pre-
sença do Sicredi entre os ‘Me-
lhores Fundos de Renda Fixa’ 
do especial ‘Onde Investir em 
2019’ da IstoÉ Dinheiro reforça 
o espaço que temos conquista-
do cada dia mais no segmento 
de fundos de investimento, gra-
ças à segurança e rentabilidade 
dos nossos produtos – reitera o 
executivo.

Sicredi é destaque em lista dos 
melhores fundos de renda fixa 

para investir em 2019

ASCOM/SICREDI

D
ivulgação

   “No campo surgiam com laços e aprisionavam o inimigo 
com destreza que não sabiam exibir no uso de um mosquetão.” 
Observação de John Luccock, em 1809, referindo-se aos gaúchos 
de uma milícia de Rio Grande.

   Nos tempos indômitos da província de São Pedro do Rio 
Grande do Sul, laços e boleadeiras foram imprescindíveis para os 
gaúchos que precisavam capturar bois e cavalos selvagens. As bo-
leadeiras viraram peça de museu, tamanha a violência com que se 
abatiam sobre animais e homens, às vezes espatifando ossos, mas 
o laço continua sendo utilizado como instrumento de trabalho.

   A origem do laço é remota. Foi manejado por guerreiros tár-
taros (Ásia, ao sul da Sibéria), conforme observações do viajante 
belga Fernand Verbiest (1623-1688). No Rio Grande do Sul, o 
uso da corda de couro trançado para laçar animais foi introduzido 
pelos índios guaranis, das missões jesuíticas. O laço surgiu em 
decorrência da necessidade de prear as manadas de gado, o pilar 
econômico da província, pois fornecia a carne como alimento e a 
courama para as habitações e os utensílios. O historiador Aurélio 
Porto pesquisou a origem dos bois que se espalharam por aqui:

  O gado que os jesuítas introduzem, em 1634, no território que 
se estende a oriente do Rio Uruguai, e que vai se constituir o casco 
da pecuária rio-grandense e uruguaia, procede, em suas origens 
primitivas, dos rebanhos brasileiros de São Vicente, aí introduzi-
dos um século precisamente antes, por ordem do donatário dessa 
capitania, Martim Afonso de Souza.

  A prática continuada formou exímios laçadores, gaúchos in-
trépidos que não temiam touros ferozes de aspas pontudas, mes-
mo quando os cavalos se atolavam em tremedais. Um dos mais 
afamados foi Manuel Bento Pereira (1848-1926), nascido em Rio 
Pardo e que morou na região de Rosário do Sul e de São Gabriel. 
O historiador Osório Santana Figueiredo, 73 anos, resgatou as fa-
çanhas de Maneco Pereira, no livro O Homem que Laçava com o 
Pé. Entre todos os grandes laçadores de sua época, ele foi o maior 
de todos os tempos, ressalta Figueiredo, que entrevistou familia-
res e testemunhas dos feitos.

   Maneco Pereira aprendeu laçando galinha e quero-quero, 
com instrumentos de barbante. Quando pôde empunhar um laço 
de 12 a 15 braças de comprimento (de 26 a 33 metros), trançado 
com quatro tentos (tiras) de couro cru, tornou-se o mais rápido e 
preciso. Quando outros gaúchos já reboleavam o laço no encalço 
da rês, ele ainda estava com o seu apresilhado no lombilho (sela 
do cavalo). Mesmo arrancando depois, era o primeiro a alcançar 
os chifres do boi. A proeza de pealar (laçar um bicho em disparada 
pelas patas dianteiras, derrubando-o numa cambalhota) se con-
solidou em Bagé. Um fazendeiro desafiou Maneco, prometendo 
presentear-lhe os carneiros que conseguisse pealar manejando o 
laço com o pé. Quando o quinto animal caiu na laçada, o boquia-
berto criador encerrou a aposta, receoso de perder todo o rebanho.

   O laço também foi usado em tempos de ira. Há relatos de 
gaúchos que teriam arremetido contra infantarias, laçando ca-
nhões fumarentos. John Luccock admirou-se, em 1809, de que 
os rio-grandenses eram mais hábeis no laço do que ao gatilho dos 
mosquetões. O historiador Alfredo Varela, no livro História da 
Grande Revolução, relatou a eficácia da laçada:

      O artesão Daiço Lemos Lacerda, 57 anos, de Bagé, herdou 
a sabedoria campeira na arte de fazer o verdadeiro laço gaúcho. 
Assim como outros “guasqueiros” autênticos, ele conhece segre-
dos atávicos que estão desaparecendo com o tempo. No momento 
de preparar o couro, observa detalhes como a influência da fase 
da lua e a uniformidade do pêlo do boi. Com paciência e capricho 
de ourives, Lacerda elabora peças que subjugam touros xucros 
sem risco de rebentar e deixar o laçador na mão. Um laço feito 
por mim não pode espichar dois palmos. Não é como esses que 
vem de Santa Catarina, mais baratos, mas feitos de qualquer jei-
to, orgulha-se Lacerda. O pêlo deve ser um só, mas não deve ser 
preto, ensina.

       O laço que Lacerda faz não desfia e nem encaroça. O ritual 
começa pela escolha do animal. Lacerda prefere um shorthorn, 
raça britânica que foi introduzida no Estado por Bagé, em 1902. 
O boi deve ter cerca de quatro anos de idade e não pode estar ra-
chando de gordo.   

                          Continua na próxima edição.

A Origem do Laço
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

A partir de agora, as máquinas 
Vero aceitam o seu CresolCard: 
é muito mais praticidade e 
agilidade para você!

CresolCard: é débito, é crédito, 
é para você! Solicite já o seu!

GERAL

A nomeação do filho do atual vice-
-presidente do Brasil, Hamilton Mou-
rão, para a Assessoria Especial do Ban-
co do Brasil, causou repercussão em 
toda mídia nacional. O que poucos sa-
bem, no entanto é que Antônio Mourão 
iniciou sua carreira no Banco do Brasil, 
na agência da cidade de Campo Novo. A 
notícia é do site Observador Regional. 

Funcionário da instituição à 18 anos, 
iniciou sua carreira em 1999 na Agên-

cia de Campo Novo. Outra similaridade 
com nossa região é que o agora Assessor 
da Presidência do Banco do Brasil é ca-
sado com a Camponovense Silvia Letí-
cia Zancan Mourão, filha do ex prefeito 
de Campo Novo Eurico Zancan.

Antônio além de estar no BB há 18 
anos, trabalhava há 11 anos como asses-
sor da Diretoria de Agronegócios, ele é 
formado em Administração de Empresas 
e possui Pós-Graduações em Agronegó-
cios e em Desenvolvimento Sustentável.

Alvo de polêmica após 
promoção, filho de Mourão tem 

fortes ligações com Campo Novo

Filho do vice-presidente terá salário aumentado de R$ 12 mil para R$ 37 mil 
Observador Regional

Chuvas beneficiam culturas 
de verão no RS

A cultura da soja avança e as lavouras 
do Estado atingem 32% da área nas fases 
de floração e enchimento de grãos e 68% 
estão em desenvolvimento vegetativo. 
De acordo com o Informativo Conjun-
tural divulgado pela Emater/RS-Ascar 
nesta quinta-feira (10/01), as fases da 
cultura para a safra 2018/19 mostram-se 
próximas às da safra passada, quando, 
nesse período, as lavouras encontravam-
-se com percentuais muito semelhantes 
aos observados na safra atual. 

Em importantes regiões produtoras 
de soja no Estado, como no Noroeste 
Colonial, Celeiro e Alto Jacuí, a ocor-
rência de chuvas e as altas temperatu-
ras proporcionaram um crescimento 
mais rápido das plantas, preenchendo 

espaços em áreas que ficaram com bai-
xa densidade pelo problema anterior do 
damping-off ou tombamento. No geral, 
o desenvolvimento da cultura nas regi-
ões é considerado normal, e a presença, 
com ataques, do tamanduá da soja e de 
lagartas diminuiu em relação à semana 
anterior, embora com algumas aplica-
ções de inseticidas. 

Nas regiões Central, Vale do Jagua-
ri e Jacuí Centro, a soja está em fase de 
tratos culturais, com áreas em desenvol-
vimento vegetativo e outras já em for-
mação de vagens. Devido à necessidade 
de replantio em algumas áreas, as lavou-
ras estão bastante desuniformes, porém 
a expectativa inicial de produtividade 
ainda se mantém em pouco mais de 3 t/
ha na região. 
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Uma indispensá-
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política do Brasil
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Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
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tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Da Paróquia para a 
Basílica de Nossa 

Senhora Aparecida

Um grupo de 27 fiéis da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, formado por moradores de Barra do 
Guarita, Vista Gaúcha, Miraguaí e Tenente Portela estiveram visitando Aparecida do Norte no último 
final de semana. O grupo chegou no sábado pela manhã e fez uma visita guiada de barco até o ponto 
no Rio Paraíba onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora.

A tarde o grupo visitou a basílica e outros espaços do santuário. Segundo o Padre Guido Taffarel a 
emoção foi muito grande em estar no local, principalmente quando eles ficaram diante da imagem de 
Nossa Senhora. A noite o grupo participou da missa na basílica principal, onde o padre Guido  atuou 
como co-celebrador, mas a verdadeira emoção do grupo estava reservada para a manhã de domingo, 
na missa principal onde com o Santuário lotado, padre Guido foi convidado para ler o evangelho.

O Cônego da Matriz Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela disse que já havia lido o evange-
lho no santuário, mas, no na basílica velha. Ele se disse muito emocionado em poder participar de uma 
celebração em um local tão especial e cheio de fé. O padre também nos contou que recebeu inúmeras 
mensagens de familiares, amigos e paroquianos que acompanharam a celebração ao vivo pela TV 
Aparecida. O vídeo da missa pode ser revisto no YOUTUBE.

Saracura completa 50 anos de 
história
Prazo para isenção de IPTU 
em Redentora vai até 28/02
Piso dos professores terá rea-
luste de 4,17%
Prefeito de Redentora elenca 
ações para 2019
Congelamento do índice do 
FPM beneficia Portela
Filho de Mourão começou car-
reira no BB de Campo Novo


