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Falando de Política
Por Percival Puggina
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 Eu entendo que pessoas fortemente influenciadas e mani-
puladas se deixem seduzir por uma mentalidade revolucionária 
incumbida de promover a derrubada geral da história, da civi-
lização, da família, da religião. Assumem que, para o bem da 
revolução, seja qual for, tudo deve ser posto abaixo sem sutileza 
nem gentileza. De início, havia vigorosos arroubos intelectuais 
nesse labor. Com efeito, desde a primeira metade do século pas-
sado, autores consagrados, filósofos sociais, psicólogos, sociólo-
gos, antropólogos, economistas e historiadores, entre outros, se 
dedicavam a um sofisticado trabalho de desconstrução cultural. 
Era a Teoria Crítica e eram outros os tempos.

   Agora, já em sua terceira geração, as deformações “gené-
ticas” dessa teoria se expressam com maior evidência. Em cres-
cente proporção, o pensar e o agir revolucionário estão sendo 
tomados por uma espécie de proletariado do intelecto. Sua indi-
gência intelectual opera muito aquém das necessidades mínimas 
inerentes a essa ação humana.

 Frequentemente, por exemplo, a corroborar tais afirmações, 
me chegam imagens colhidas em universidades públicas. Por 
vezes, mostram paredes de sala de aula e ambientes acadêmi-
cos ostentando pichações, pinturas e mensagens que lembrariam 
porta de banheiro de estação rodoviária não fosse aquele odor 
substituído por uma catinga revolucionária. Outra vezes, são 
performances, título sob o qual são reivindicados inviolabilida-
de e reconhecimento devidos a quem estivesse promovendo uma 
flamejante alvorada renascentista.

 O que relato sem exibir, por resistência estética, é clara com-
provação de uma descoberta destes tempos culturalmente bicu-
dos: em parcela do ambiente universitário brasileiro desenvol-
veu-se a teoria do papel revolucionário da baixaria. Revolução é 
palavra quase sempre presente nessas manifestações e na respec-
tiva – digamos assim – produção cultural. Fica inequívoco nas 
mensagens e no grafismo que as acompanha, o intuito de virar 
o mundo de cabeça para baixo. Um mundo onde o homem, es-
pecialmente o infeliz agraciado com o rótulo “homem burguês”, 
será o grande derrotado. Daí a sexualidade “instrumental” e a 
sexualidade por outros meios, que cativa, por exemplo, o nume-
roso público nacional da peça Macaquinhos, cujos atores aguar-
dam, de quatro, a revolução começar.

Havia por aqui uma filósofa e política que avançou bastante 
nesse suposto progressismo. Quando seu conceito mais famoso 
viralizou na Internet, seu partido arrepiou (ela era candidata ao 
governo do Rio de Janeiro). Ou negava ou bancava. O partido 
preferiu afirmar que as frases destacadas haviam sido tomadas 
“fora de contexto”.

Se eu fosse revolucionário, preferiria Trotsky. Preferiria Fi-
del. Preferiria até Lênin, desde que lhe servissem uma boa dose 
de Red Bull. Acho desrespeitoso que ideias sejam combatidas 
em linguagem de drogados, com argumentos de quem faz polí-
tica porque não resolveu sua sexualidade. E o que é pior, como 
se seus problemas fossem um kantiano imperativo categórico 
universal.

O PAPEL REVOLUCIONÁ-
RIO DA BAIXARIA

Um recente relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), denominado “Pers-
pectivas do Meio Ambiente Mundial”, apresenta um quadro sombrio sobre as consequências para a 
sociedade, da degradação da qualidade ambiental planetária. Com relação a água, o relatório mostra 
que uma em cada três pessoas no mundo, cerca de 2,3 bilhões de habitantes, não tem acesso ao sanea-
mento. Além disso, aponta que, desde o ano de 1990, está sendo observada uma significativa piora da 
qualidade da água em todo o planeta. 

Para facilitar a compreensão da sociedade, geralmente os problemas ambientais têm uma aborda-
gem setorial, contudo há uma relação indissociável entre eles. As alterações na atmosfera, por exem-
plo, têm uma relação direta com os problemas hídricos, pois ampliam os extremos climáticos. Chuvas 
mais intensas amplificam os problemas de erosão e ao mesmo tempo geram inundações catastróficas. 
A proteção de matas ciliares integra a preservação da biodiversidade com a manutenção da qualidade 
de água.

A qualidade da água depende de como os demais compartimentos ambientais de uma bacia hidro-
gráfica são manejados. Os problemas de segurança hídrica, relacionados com a disponibilidade de água 
e das cheias, têm causas globais, como as alterações climáticas, e causas locais, como a urbanização 
em áreas inundáveis e impermeabilização do solo. Consequentemente, o seu gerenciamento necessita 
ser integrado considerando os diversos fatores para que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(OSDs) sejam efetivamente alcançados.

A gestão de recursos hídricos exige uma nova governança que garanta a eficácia da aplicação de 
políticas que orientem a sustentabilidade dos processos. A gestão preventiva dos problemas ambientais 
é muito mais adequada, além de ser mais barata. As medidas mais importantes são aquelas que incor-
poram a consideração dos impactos ambientais nas decisões econômicas, em direção a uma economia 
circular, que maximize a otimização dos usos dos recursos e a reciclagem, equilibrando as dimensões 
ambientais, sociais e econômicas de novos projetos. Esses mecanismos devem ser capazes de inserir 
nos processos de tomada de decisão o conceito de que o meio ambiente saudável é a base principal da 
prosperidade econômica e do bem-estar social.  

Independentemente de políticas globais, as empresas e as pessoas devem adotar medidas para au-
mentar a eficiência do uso dos recursos hídricos, para a reciclagem da água (aproveitamento do esgoto 
tratado), para a utilização de águas pluviais e para a adoção de tecnologias mais avançadas para a me-
lhoria desse bem planetário tão importante. Além disso, os grandes empresários não podem esquecer 
que o aumento da eficiência no uso da água aumenta a competitividade das empresas e, principalmente, 
traz muitos benefícios para a sociedade.

Água para o desenvolvimento sustentável
Cleverson V. Andreoli

Cuidar do município é obrigação

Nos últimos anos, em virtude da crise econômica que assola o país, é 
quase que compreensivo que nossos prefeitos perdessem seu poder de bem-
-feitor para tornar-se apenas em gerentes do poder público. Sem dinheiro 
para as grandes obras, os investimentos estão cada vez mais escassos, res-
tando aos eleitos pelo povo a função de administrar folha de pagamento e 
manter a máquina funcionando.

Qualquer um que consiga sair desse limbo comum se destaca, mesmo 
que às vezes, esse destaque, em tempos de vacas gordas, não passe de uma mera conjuntura do momento. No 
entanto, às vezes, alguns prefeitos, não conseguem nem desempenhar de maneira aceitável a função de gerente. 
Simplesmente não conseguem.

Você conhece a ineficácia de um prefeito logo ao chegar em uma cidade. A falta de limpeza, o mato to-
mando conta das ruas laterais, o lixo jogado sobre os passeios público e a incrível falta de servidores públicos 
trabalhando pelas ruas demostra o abandono da primeira função de um administrador, que é cuidar bem da sua 
cidade.

Se você andar pelo interior e as estradas não estiverem minimamente aceitável, já é prova de que naquela 
cidade alguma coisa está errada, ainda mais em nossos municípios, onde a maior arrecadação está na agricul-
tura e ainda mais quando se aproxima de uma safra de soja e você verifica que não há preocupação para dar 
garantiras para os produtores retirarem a sua produção.

Uma cidade não cresce por interferência direta do poder público, mas ela se apequena com a inoperância 
do administrador. As cidades que mais crescem são aquelas onde a administração proporciona condições para 
que o próprio povo consiga, por conta própria, perseguir e conquistar sua própria riqueza.

Quando um time não vai bem, mesmo tendo um grande elenco, jogadores com capacidades e boa estrutura, 
o problema está na casamata. Ano que vêm tem eleição. Em alguns casos,  é hora de trocar de técnico.
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Melhore
o humor

***Os adversários não perdoam, sequer ha-
via sido inaugurado, já tinha gremista ligan-

do prá rádio para saber “que 
quê significava o “pirulitão 
que estava sendo instalado 
no trevo de Derrubadas”.
***Os colorados responde-
ram a altura.Reclamaram da 

poluição visual de uma caixa de fósforos 
gigante suspensa no trevo de Vista Gaúcha.
***Ainda na semana ficou no ar os questio-
namentos pouco abonadores na postura do 
Renato na estátua da Arena.
***Observadora, uma colega diz que a es-
tátua no que falta em postura sobra em “do-
cumentos”.
***Vem aí mais duas opções de alimenta-
ção na cidade. Dois novos restaurantes. Va-
mos aguardar.

Dois padres no interior costumavam cru-
zar-se de bicicleta na 
estrada quando iam ao 
domingo rezar a mis-
sa em suas respetivas 
paróquias. Mas um 
dia um deles está a pé. 
Um para e pergunta:

— Então, e  a sua bicicleta?
— Creio que a roubaram no pátio da igreja 
– responde o outro padre.
— Não brinque!? Mas, olhe, tenho uma 
ideia: para saber quem foi, na hora do ser-
mão, cite os 10 mandamentos. Quando che-
gar no “Não roubarás” basta olhar para os 
fiéis, que o culpado de certeza vai-se trair.
No domingo seguinte, os padres cruzam-se, 
os dois de bicicleta.
— Ah! Então o sermão correu bem! – diz o 
padre que deu a ideia. 
— Mais ou menos – responde o outro pa-
dre. – É que quando eu cheguei no “Não 
desejarás a mulher do próximo” lembrei-
-me onde tinha deixado a bicicleta!

Ô loca! levou o troco!

Num restaurante, um homem janta só. Na 
mesa ao lado, uma jovem está também 

sozinha. A dado momento, ele levanta-se, 
inclina-se para ela e pede-lhe delicadamen-

te:
— Dá-me licença que leve a mostarda?
— É lamentável o que me está a propor! 
– Grita a jovem. – O senhor não tem ver-
gonha?
Todo o restaurante se vira para eles. O ho-
mem, vermelho como um tomate, balbucia:
— A senhora compreendeu mal. Eu apenas 
lhe pedi a mostarda…
— Nunca ouvi uma coisa como esta! O se-
nhor é um ordinário!
O homem volta para o lugar, observado se-
veramente por toda a gente. A mulher paga 
a sua despesa, vai à mesa dele e diz em voz 
baixa:
— O senhor desculpe a minha atitude. Te-
nho de lhe dar explicações. Sou socióloga e 
estou a preparar uma tese sobre as reações 
dos homens perante uma situação emba-
raçosa na presença de público. Eu fiz este 
teste e espero que não fique a pensar mal…
É a altura de o homem gritar:
— O quê? Quinhentos Reais mais o hotel?! 
Você não vale tanto!

Burro magro 90 dias
Moradores da localidade de Nossa Se-

nhora de Lurdes e do Burro Magro estão 
exigindo o cumprimento da promessa do 
executivo a respeito da ponte que caiu no 

início do ano. Segundo eles, somente nesta 
semana, após denúncias na imprensa, o 
poder público mostrou as caras para dar 

continuidade na construção da nova ponte. 
O temor é que os atrasos possam provocar 
mais prejuízos ainda para a comunidade. 
Na próxima semana será registrada regis-
trado o aniversário de 90 dias sem ponte.

Dá prá acreditar???
Nesta semana um vereador 
de oposição foi o porta voz 
da notícia de que o executi-
vo deverá enviar a Câmara, 

na primeira sessão de abril, um projeto pre-
vendo a aquisição de um caminhão de bom-
beiros para Tenente Portela. A notícia, que 
se concretizada, preencherá uma lacuna de 
20 anos, é aguarda com expectativa e des-
confiança. Afinal, esta não seria a primeira, 
nem a segunda, nem a terceira, promessa 
inconclusa de se resolver o problema.

TOTEM COLORADO
As coloradas de Tenente 

Portela realizaram um dos 
mais importantes proje-
tos da associação delas, 

criada há meses passados. 
O objetivo era arrecadar 

fundos para a construção de um totem em 
um dos trevos da cidade, a exemplo do que 
já havia sido feito pelo consulado gremista. 

O feito mereceu aplauso da comunidade 
e o monumen-
to passa a ser 
mais uma das 

características do 
município, assim 

como o totem 
gremista e as fa-
mosas faixas de 
segurança “gre-
nal” na avenida 

Santa Rosa.

***Os fantasmas estão atacando no Burro 
Magro.
***O pior de tudo é ver o povo reclamando 
por 3 anos e no quarto vota nos homens em 
troca de favor ou emprego.
***Dizem por aí que o prefeito preferiu 
comparecer a uma reunião com o MTG do 

que participar da homenagem 
as mulheres no Legislativo. A 
primeira dama fez as honras 
do executivo.

***Pipocando reclamações. O desconto de 
50% no ingresso do Parque do Turvo para 
ver o Yucumã não está sendo mais dado.
***Turistas locais que foram ao Salto no 
fim de semana passado tiveram que pagar 
ingresso inteiro.
***A maior reclamação é que não foi dada 
publicidade a essa alteração.

Ficando famosa por ser mal cuidada
Um funcionário de uma autarquia que 
percorre a região, ao saber que o cida-
dão era de Portela, saiu com esta: “-O 
senhor vai me desculpar, mas eu per-
corro toda a região e a sua cidade, jun-
tamente com Palmeira da Missões são 
as mais relaxada e mal cuidadas!!!” 
Passou a descrever o mato ao longo 
dos asfaltos de acesso, o descuido com 
calçadas e ruas, o lixo acumulado em 
alguns locais. Um exemplo deste des-
caso pode ser notado no completo abandono do pórtico atingido por um carro. Já fazem 
dias, nada foi feito, nem a colocação de uma lona ou de um tapume indicando disposição de 
que uma hora dessas poderá ser feito o conserto, nem o recolhimento dos cacos de tijolos.

Aedes em alta na região
Na semana em que foi confirmado o primeiro caso de dengue au-
tóctone no município de Tenente Portela, foram intensificados os 
controles de focos de mosquitos na cidade, em especial nos bair-
ros. O caso divulgado tem como vítima uma senhora de 62 anos 
residente no Bairro Isabel. A confirmação é atual, mas o caso foi 
registrado no mês de fevereiro. O controle se intensificou em toda 

a região. Em Vista Gaúcha foi constatado que numa analise de 14 focos de mosquito, 
13 tinham a presença de larvas do Aedes aegypti. Além da transmissão da dengue, 
o mosquito pode contaminar com o vírus da chikungunya, considerado mais grave.
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Muitos gols marcaram a primeira 
rodada com Campeonato de 
Futebol de Tenente Portela

Começou no domingo pas-
sado, 24, aconteceu a abertura 
do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Tenente 
Portela. Tempo firme, o varze-
ano  reuniu teve uma grande 
torcida presente e muitos gols, 
assim ficou marcada a primeira 
rodada, que não teve placar em 
branco e apenas um empate.

Pela Chave A, no campo 
do Ypiranga, pela manhã joga-
ram as equipes do E.C. Lazer 
X São Caetano da Linha Es-
perança. Um jogo equilibrado, 
onde o São Caetano terminou 
o primeiro tempo com saldo de 
2x0. Na segunda etapa o Lazer 

buscou a reação, mas não con-
seguiu somar pontos, final, 3x2 
para o São Caetano.

Na parte da tarde, no pri-
meiro jogo, goleada do time 
da Construtora do Jorge frente 
ao BRM & Amigos, placar de 
13x0. E fechando a chave, os 
donos da casa, o Ypiranga, ven-
ceu por 4x0 a equipe do E.C. 
Tamoio. Todos os tentos marca-
dos no primeiro tempo.

Pela Chave B os jogos acon-
teceram no Estádio do Mira-
guai, e pela manhã já tivemos 
o primeiro clássico entre Ju-
ventus da Pedra Lisa e ABC. A 
equipe do ABC saiu na frente, 

marcando no início da primeira 
etapa em cobrança de pênalti. 
Quando tudo se encaminhava 
para a manutenção do placar, 
a equipe do Juventus virou o 
jogo, marcando as 45 e aos 47 
minutos da etapa final.

Pela parte da tarde, mais 
dois confrontos. No primei-
ro jogo, muito equilíbrio entre 
Cruzeiro e C.E.R. Miraguai, e 
os donos da casa conseguiram 
a vitória de 1x0 nos minutos 
finais da partida. E no último 
confronto do dia, seis gols e 
empate de 3x3 entre Juventu-
de de Três Soitas e Sport Club 
Fronteira.

Muitos gols marcaram a primeira rodada da competição que será sediada nos estádios do Miraguaí e Ypiranga

D
ivulgação

Miraguaí realizou 
torneio e encontro de 

mulheres

A Administração Municipal de Miraguaí em parceria com a 
EMATER/ASCAR escritório local, promoveram no último domin-
go (24/03) o XVII Torneio Municipal de Mulheres e o XXI Encon-
trão Municipal de Mulheres, tendo como local a comunidade de 
Esquina Ouro.

As atividades tiveram início com às 8h30min com a recepção 
as delegações vindas de todas as comunidades do município. Logo 
após ocorreu a abertura oficial do evento seguido de palestra mi-
nistrada pela Assistente Técnica Regional Social da Região de Ijuí, 
Silvana Canova Ritterbusch. 

As competições de canastra, bolão de corda, jogo de 48, corrida 
de carro e bolãozinho tiveram início ainda na parte da manhã. Na 
parte da tarde ocorreu a competição de debulha de milho, escolha 
da Mulher 2019 e finalizando com a competição de cabo de guerra.

Confira os resultados das competições:
Bolão de Corda:
1º Lugar – Unidos pela Paz – Lajeado Tigre
2º Lugar – Comunidade 1º de Maio
Canastra:
1º Lugar – Canarinho
2º Lugar – Sociedade de Damas Tuiuti
Jogo de 48:
1º Lugar – Encanto da Natureza – Linha Bonita
2º Lugar – Unidas pela Paz – Lajeado Tigre
Corrida de Carro:
1º Lugar – Esquina Ouro
2º Lugar – Comunidade 1º de Maio
Bolãozinho:
1º Lugar – Esquina Ouro
2º Lugar – Mangueirão

Debulha de Milho:
1º Lugar - Encanto da Natureza - Linha Bonita
2º Lugar – Coxilha Ouro
Cabo de Guerra:
1º Lugar – Mangueirão
2º Lugar – Sítio Gabriel
Mulher 2019
Valdete da Silva – Encanto da Natureza – Linha Bonita
Neiva Cavalini – Sítio Gabriel
Lídia Politoski – Sociedade de Damas Tuiuti
O troféu Rotativo ficou com a Sociedade Encanto da Natureza 

da Linha Bonita.
Ficou definido que o TORMU E O ENCONTRÃO DE 2020 

será realizado no dia 08 de Março, na Comunidade 1º de Maio.
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Comissão da Chama e prefeito de 
Tenente Portela recebem 

representante do MTG

Na segunda-feira, 25, o pre-
feito de Tenente Portela, Clair-
ton Carboni, recebeu em seu 
gabinete o presidente da Ordem 
dos Cavaleiros do Rio Grande 
do Sul-ORCAV, Verceli de Oli-
veira, que, representando Mo-
vimento Tradicionalista Gaú-
cho-MTG, visitou o município 
que será sede da 72ª Geração e 
Distribuição da Chama Crioula 
do Estado.

Verceli esteve acompanhado 
do coordenador da 20ª Região 
Tradicionalista, Army João 
Voos Júnior, e do presidente 
da comissão organizadora do 
evento, Régis Carniel. Na reu-
nião com o prefeito foi tratado 
detalhes sobre o evento que 
acontecerá nos dias 16 e 17 de 
agosto, este que é um dos prin-
cipais momentos da cultura 

gaúcha, que resgata a iniciativa 
de Paixão Côrtes e o Grupo dos 
Oito, que me 1947 acenderam a 
primeira chama crioula, dando 
o primeiro passo para a cria-
ção dos CTGs e o surgimentos 
do Movimento Tradicionalista 
Gaúcho.

Verceli também visitou di-
versos pontos da cidade, ana-
lisando locais para a geração 
da chama e para acomodação 
dos mais de 1.000 cavalarianos 
previstos para estarem em solo 
portelense na busca da chama 
crioula.

Evento ocorreu em Esquina Ouro, interior de Miraguaí

Reunião ocorreu no gabinete do prefeito de Tenente Portela
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Dívidas da Cotrijuí poderão 
recair sobre associados

Em janeiro de 2018, o Poder 
Judiciário determinou a inter-
venção na Cooperativa Regio-
nal Tritícola Serrana LTDA 
(Cotrijuí) e a nomeação de um 
administrador judicial. A deli-
beração do Juiz Nasser Hatem, 
da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Ijuí, atendeu ao pedido apre-
sentado pela Chinatex, uma das 
maiores credoras da Cotrijuí.

Decorridos praticamente 
15 meses após a ordem de in-
tervenção, a cooperativa ainda 
aguarda a sentença que definirá 
seu futuro. O processo movido 
pela Chinatex, que solicita a 
liquidação extrajudicial, apro-
vada em assembleia dos asso-
ciados em 2014, pode ser con-
vertida para liquidação judicial. 
Na prática, seria o reconheci-
mento legal da inviabilidade da 
Cotrijuí.

Um levantamento efetuado 
pela ex-diretoria da cooperativa 
revelou que as dívidas se apro-
ximam de R$ 2 bilhões, ou seja, 
quase o dobro do patrimônio da 
Cotrijuí. Esses débitos se torna-
ram uma enorme preocupação 
para os cerca de 20 mil rema-
nescentes no quadro social.

Se a Cotrijuí for liquidada 
judicialmente e eventualmen-
te restarem pendências finan-
ceiras, a responsabilidade do 

pagamento será repassada aos 
associados. Essa determinação 
consta no estatuto da coopera-
tiva.

– O artigo 55 do estatuto da 
Cotrijuí é muito claro, ou seja, 
resumidamente, o produtor será 
chamado para pagar a conta 
sim. Agora quem e como é ou-
tra coisa que a Justiça terá que 
decidir – explicou Edson Burr-
mann, membro da diretoria da 
Associação de Credores, Ami-
gos e Interessados no Soergui-
mento da Cotrijuí (ACAISC).

Mobilização em Ijuí:

A ACAISC reuniu um gran-
de número de pessoas interessa-
das na revitalização da Cotrijuí, 
na tarde da última sexta-feira 
(22), na Casa do Produtor, no 
Parque de Exposições de Ijuí. 
Temas relevantes foram debati-
dos e explicados com o auxílio 
da assessoria jurídica contrata-
da pela associação.

Na ocasião, foi sugerida a 
realização de uma mobilização 
no próximo dia 26 de abril. O 
objetivo é tentar assegurar que 
a ACAISC participe das deci-
sões que irão impactar no futu-
ro da cooperativa. Se a Cotrijuí 

for liquidada judicialmente, 
isso representará o encerramen-
to das atividades.

A organização do movimen-
to começará em breve. É pre-
vista uma carreata e até acam-
pamento nas dependências da 
sede da Cotrijuí. Também é co-
gitada uma manifestação pací-
fica em frente ao Fórum de Ijuí. 
Os organizadores ainda debate-
rão a utilização de maquinários 
agrícolas durante os atos.

Leilão de bens:

Nos dias 19 e 20 deste mês, 
aconteceu o leilão de 234 itens 
pertencentes à Cotrijuí. Todos 
os lotes acabaram arrematados. 
Foram leiloados caminhões, 
utilitários, motos, carros, suca-
tas e máquinas industriais.

Segundo a contabilidade 
oficial da Bronzatti Leilões, as 
vendas resultaram em R$ 2,9 
milhões. O destino do dinheiro 
será decidido pelo magistrado 
titular da 1ª Vara Cível de Ijuí, 
que cuida das ações envolven-
do a Cotrijuí. No entanto, existe 
a expectativa que o valor será 
reservado ao pagamento de dí-
vidas trabalhistas, especialmen-
te rescisões de ex-funcionários 
da cooperativa.

Grande parte da estrutura da Cotrijuí está arrendada para outras cooperativas

Jalm
o Fornari Ele abriu os olhos e olhou para o teto branco em cima de si. 

A muito custo virou a cabeça e com a visão turva viu em sua 
frente uma pessoa vestida de branco que arrumava alguma coisa 
próximo da janela. O quarto tinha um cheiro estranho, seu corpo 
doía. Tantou em vão esboçar alguma reação, mas sua voz, teimo-
samente, não saiu de sua boca. Tentou gesticular, mas seus braços 
não lhe obedeciam.

Superando uma dor que nunca tinha sentido antes, ele virou a 
cabeça para o outro lado e viu uma série de vasos com flores colo-
ridas, algumas meio murchas, que estavam dispostas em cima de 
uma mesa próximo da cabeceira da cama. Uma televisão que fi-
cava elevada aos pés da cama transmitia algum tipo de programa 
onde os telespectadores ligam para responder perguntas e ganhar 
prêmios. Ele odiava esses programas.

Voltou a cabeça, com muito custo, para a pessoa de branco que 
antes estava ali e tudo que viu foi um vulto saindo pela porta do 
quarto. A turves que fazia parte de seus olhos agora desaparecera 
e ele podia ver claramente e ter a certeza que estava em quarto de 
hospital. O cheiro impregnado no ar era inconfundível.

Buscou no recôncavo da sua mente o que tinha acontecido, 
mas não encontrou de imediato a lembrança. A primeira coisa que 
lembrou foi do olhar da mãe, cheio de orgulho e sorrindo para ele. 
Aquela era a sua formatura. Aquele foi um dia feliz.

Criado por uma mãe solteira e abandonada, ele se formou em 
primeiro lugar no curso de engenharia civil. Isso lembrava-se 
muito bem. Lembrou também através de flashes rápidos como 
ascendeu na profissão e por um instante se viu na sua sala, dese-
nhando um novo projeto ou algo assim. Pode sentir o prazer que 
aquilo lhe trazia.

Lembrou-se do rosto e do olhar de Mafalda. Como ela era 
bonita. Tinha os dentes brancos, bem desenhados, rosto magro e 
simétrico, ela o amava. Sim, ele tinha certeza que Mafalda o ama-
va. Ele lembrou que também gostava dela, mas que por algum 
motivo que nem lembra mais direito, a deixou partir para nunca 
mais voltar. Porque fez isso? Ele se perguntava, mas por mais que 
se esforçasse não conseguia encontrar tal resposta.

Virou a cabeça novamente pro lado e viu o soro pingando len-
tamente acima de si. Havia uma máquina, em algum lugar que ele 
não conseguia identificar, que apitava repetidamente. “Isso deve 
ser coisa séria, ele pensou, mas o que aconteceu comigo? Por 
Deus eu não lembro.”

Tentou buscar as suas últimas lembranças e tudo o que veio foi 
o gosto de café que ele tomou pela manhã. Morava em um gran-
de apartamento, muito bem projetado e decorado. Aquele aparta-
mento sempre lhe fora um verdadeiro orgulho. Tornou a lembrar 
da mãe. Onde estaria sua mãe.

Ela nunca quis morar com ele, mas estavam sempre juntos. 
Olhou para o teto branco e foi como se aquela branquidade ser-
visse de tela para uma lembrança que assaltou a sua mente. A mãe 
sentada no banco do carona e ele ali dirigindo, olhando para ela.

Lembrou-se nitidamente do sorriso dela. Um sorriso de guer-
reira, de quem muito lutou na vida, mas que olhava para seu filho 
com orgulho. Ele sorriu ao ver o sorriso dela, mas de uma hora 
para outra o rosto dela ficou sério.

A boca dela se movia, ele tinha certeza que ela estava falan-
do, mas não conseguia entender o que era. “Fala mais alto”, ele 
mandava através de seus pensamentos, mas ela não obedecia e ele 
seguia sem compreender.

Tentou fixar ainda com mais força sua atenção naquela lem-
brança. A mãe agora estava com uma expressão de assustada e 
seguia falando, mas ele não seguira sem ouvir.

Sua lembrança foi cortada pela entrada do médico no quarto. 
Ele olhou para o homem de branco, que suspirou, ao olhar para 
ele. Ele tornou a olhar para o teto e a lembrança da mãe lhe voltou 
a mente e agora ele ouviu a voz dela.

- Vai mais devagar meu filho, você vai matar a gente...
Foi só o que ele ouviu antes de tudo se apagar novamente.

Lembranças 
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Fazer juntos
para descomplicar  
o Imposto de Renda.

(1) A modalidade de débito automático só está disponível  
para pagamento parcelado do IR. (2) Contrato de crédito  
exige um bom planejamento. Verifique se o crédito  
cabe no seu orçamento.

Pagamento pelo  
internet banking, aplicativo  
ou débito automático¹.

Restituição do valor  
direto na sua conta-corrente 
ou poupança.

Antecipação  
de recebimento².

Acesso ao informe de  
rendimentos pelo internet 
banking ou aplicativo.

Confira as facilidades 
que oferecemos.

Indique o Sicredi para receber  
a restituição e aproveite.

Protesto de indígenas interrompe 
trânsito na ERS-330

A semana foi marcada por 
um protesto da Terra Indígena 
do Guarita, que interrompeu a 
ERS-330 entre Tenente Portela 
e Miraguaí, na altura de Game-
linhas e na altura da Estiva entre 
Redentora e Miraguaí.

O protesto começou na 
quarta-feira, quando se forma-
ram enormes filas de veículos 
que foram impedidos de seguir 
viagem, sendo seguros pelos in-
dígenas por longos períodos e 
continuou na quinta-feira com a 

alteração de que neste dia o pro-
testo ocorreu apenas na Estiva.

De acordo com o site RD 
Foco que acompanhou o caso 
no local, depois de dois dias de 
protesto, o mesmo se encerrou 
às 16:30 da tarde desta quinta-
-feira.

O protesto segundo a a pu-
blicação foi uma resposta ao 
governo federal, principalmente 
ao Ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, que declarou ser 
favorável à extinção do SESAI 

(Secretaria Especial de Saúde 
Indígena).

Esse ponto é o principal da-
queles reivindicados pelos ín-
dios que acreditam que se for 
extinta a estrutura especial mon-
tada para a saúde indígena aca-
bará por prejudicar a qualidade 
dos atendimentos nas comuni-
dades.

Eles também são contrários 
à proposta do governo de muni-
cipalização da saúde indígena, e 
nesse quesito receberam o apoio 
do Prefeito de Redentora, Nilson 
Paulo Costa, que em documento 
enviado ao Cacique Carlinhos 
Alfaiate, se declarou impossibi-
litado de conseguir dar susten-
tação ao povo indígena na área 
da saúde, uma vez que, com os 
mesmos recursos atuais, que já 
são escassos e muitas vezes com 
atrasos do governo do estado, 
teria que acrescentar mais 4.800 
pessoas, indígenas que represen-
tam 40% da população Redento-
rense.

Novos protestos não estão 
descartados e vão, segundo as 
lideranças, depender do posicio-
namento federal sobre o assunto.
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Redentora: Secretaria 
da Saúde promoveu 
audiência pública

O plenário da Câmara de 
Vereadores sediou uma audi-
ência pública promovida pela 
secretaria municipal de Saúde. 
Na ocasião, foi apresentado o 
relatório de gestão do terceiro 
quadrimestre de 2018 e dos re-
cursos aplicados no período.

A titular da pasta, Carla Mi-
randa, reiterou que a maioria 
dos indicadores apresentou re-
sultados positivos no terceiro 
quadrimestre do ano passado 
e que as metas traçadas foram 

alcançadas. Ela ainda elogiou 
os profissionais que trabalham 
com a prevenção da dengue, 
que conseguiram atingir os ob-
jetivos no período.

Carla Miranda salientou 
que, por determinação do pre-
feito Nilson Paulo Costa, neste 
ano, uma equipe irá trabalhar 
efetivamente com o acompa-
nhamento de metas e o planeja-
mento será de acordo com o re-
sultado alcançado, priorizando 
assim os indicadores que apre-
sentarem níveis mais baixos.

Foi apresentado o relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2018
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Presidente Bolsonaro prometeu mudar a validade da CNH para 10 anos
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Na noite desta segunda-feira 
(25), a Justiça de Três Passos 
concedeu liberdade condicional 
a Evandro Wirganovicz. Ele foi 
condenado a nove anos e seis 
meses de prisão no Caso Ber-
nardo, por homicídio simples e 
ocultação de cadáver.

A informação sobre a con-
cessão da liberdade condicional 
foi repassada pelo advogado 
Luiz Geraldo Gomes dos San-
tos, que defendeu Evandro no 
processo penal sobre a morte 
do menino Bernardo Uglione 

Boldrini, ocorrida em abril de 
2014.

– O Evandro já havia atingi-
do o tempo de cumprimento de 
pena, que é requisito objetivo, 
e bom comportamento carce-
rário, que é requisito subjetivo. 
Era um direito que ele já havia 
adquirido, Ele vai retomar a 
vida dele, trabalhar, voltar com 
os laços de amizade. Esquecer 
o que aconteceu e seguir em 
frente – ressaltou o advogado.

A assessoria da 1ª Vara Ju-
dicial de Três Passos afirmou 
que a Juíza Sucilene Engler au-

torizou a liberdade condicional 
por que entende que Evandro já 
cumpriu os requisitos básicos 
para o benefício, dentre eles, 
o cumprimento de um terço da 
pena e bom comportamento 
carcerário.

Para a manutenção do bene-
fício, Evandro precisará com-
provar ocupação lícita e não 
mudar de endereço sem auto-
rização da Justiça. Ele também 
deverá comparecer a cada três 
meses, no Fórum de Frederico 
Westphalen, para prestar contas 
de suas atividades.

Caso Bernardo: Justiça concede 
liberdade condicional para

 Evandro Wirganovicz

Evandro estava preso em Três Passos desde maio de 2014

M
árcio D
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INSS altera regras para prova de 
vida e renovação de senhas

Resolução do Ministério da 
Economia publicada hoje (26) 
no Diário Oficial da União alte-
ra as regras para prova de vida 
e renovação de senha de benefi-
ciários do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). A partir 
desta terça-feira, os procedi-
mentos podem ser executados 
por meio de atendimento ele-
trônico (com uso de biometria 
ou identificação por funcio-
nário da instituição financeira 
pagadora) ou por meio de re-
presentante legal ou procurador 
cadastrado no INSS ou na insti-
tuição financeira.

Beneficiários com idade 
igual ou superior a 60 anos po-
derão solicitar a realização de 
prova de vida no INSS, sem 
prejuízo da possibilidade de 
comparecer à instituição finan-
ceira pagadora.

Para beneficiários com difi-

culdade de locomoção e idosos 
acima de 80 anos, poderá ser 
realizada pesquisa externa, com 
comparecimento a residência 
ou local informado no requeri-
mento, para permitir a identifi-
cação do titular do benefício e 
a realização da comprovação de 
vida.

No caso de beneficiários 
com dificuldades de locomo-
ção, o requerimento para rea-
lização de prova de vida por 
meio de pesquisa externa de-
verá ser efetuado pelo interes-
sado, perante uma agência da 
previdência social, com com-
provação via atestado médico 
ou declaração emitida por uma 
unidade de saúde.

Os serviços deverão ser 
previamente agendados por 
meio da Central 135 ou do Meu 
INSS.

O INSS poderá bloquear o 
pagamento do benefício enca-

minhado às instituições finan-
ceiras até que o beneficiário 
atenda à convocação. “A pro-
va de vida e o desbloqueio de 
crédito realizado perante a rede 
bancária será realizada de for-
ma imediata, mediante identifi-
cação do titular, procurador ou 
representante legal”, informou 
o órgão.

Desde 2012, segurados do 
INSS devem comprovar que 
estão vivos para manter o be-
nefício ativo. O procedimento 
é obrigatório para todos que re-
cebem pagamentos por meio de 
conta-corrente, conta poupança 
ou cartão magnético.

A rotina é cumprida anual-
mente pela rede bancária, que 
determina a data da forma mais 
adequada à sua gestão – alguns 
bancos usam a data de aniver-
sário do beneficiário enquanto 
outros utilizam a data de ani-
versário do benefício.

Foi apresentado o relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2018

Quando a mulher moderna, informada e ativa, atinge a meno-
pausa, suas expectativas para o futuro são muito diferentes da-
quelas mulheres de gerações passadas. Por um lado, ela sabe que 
pode ter um terço de sua vida ainda pela frente, e em segundo 
lugar, espera que esses anos sejam muito bons, um período agra-
dável e produtivo de vida. 

Mulheres que sempre participam de algum tipo de atividade 
física podem tornar-se fisiologicamente 10 à 20 anos mais jovens 
do que mulheres sedentárias da mesma idade cronológica. 

O exercício físico é benéfico em qualquer fase da vida, espe-
cialmente em situações de alterações metabólicas e fisiológicas, 
tais como na menopausa. Muitos estudos têm sido usados para 
testar a importância do exercício físico no pré, pós e durante a 
menopausa, e comprova-se que realizar exercícios melhora a saú-
de e a qualidade de vida.

A menopausa é a transição da fase reprodutiva para a não-
-reprodutiva das mulheres. Durante este período, a menopausa 
ocorre, o que corresponde à última menstruação. Nesta fase, o 
ovário perde a sua função, deixa de produzir óvulos e sofre alte-
rações morfológicas e endócrinas.

Apesar de ser conhecida há séculos, a menopausa é considera-
da um fenômeno da mulher moderna. Atualmente, mais mulheres 
estão entrando na menopausa e vivendo perto de um terço de sua 
vida durante esse período. Isto é devido a uma melhor assistência 
a saúde e a tecnologia que tem vindo a aumentar a expectativa 
de vida.

Um programa de exercícios pode proporcionar benefícios 
para a mulher, bem como minimizar os sintomas específicos rela-
cionados com esse período.

Identificar o melhor exercício e ingressar em um programa 
de atividade física pode levar a efeitos positivos na qualidade de 
vida das mulheres durante este período, isso vem ganhando cada 
vez mais importância. Principalmente com o objetivo de aliviar 
alguns dos sintomas causados pela diminuição do estrogênio, 
como dor nas articulações, fadiga, depressão, alterações de hu-
mor, insônia e perda da libido.

O exercício físico regular durante a menopausa está direta-
mente relacionado com o controle do ganho de peso, que muitas 
vezes é difícil de controlar. O exercício pode ajudar muito a lidar 
com este problema, especialmente se a mulher tiver um estilo 
de vida sedentário ou trabalha em uma função que passa muitas 
horas sentada.

A prática de exercício físico direcionados corretamente é uma 
maneira eficaz de manter a melhor forma física e mental nesta 
fase da vida e, portanto, manter a qualidade de vida. Uma pres-
crição de exercícios individualizada, realizada por profissional 
qualificado, irá garantir que esses benefícios sejam obtidos atra-
vés de uma progressão segura das atividades.

Exercício na Menopausa

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL nº 12/2019. Objeto: Aquisição 
de Materiais de Construção para auxílio melhoria de mora-
dias. Julgamento: 11/04/2019 às 08:30hs. PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 13/2019. Objeto: Aquisição de materiais neces-
sários para desenvolvimento dos grupos/oficinas/atividades 
do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF. Julga-
mento: 12/04/2019 às 08:30hs. PREGÃO PRESENCIAL nº 
14/2019. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para 
utilização dos grupos/oficinas/atividades do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Julga-
mento: 15/04/2019 às 08:30hs. Local: Centro Adm. Mun., 
sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: Fone (55)3552-
1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@
vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 29/03/2019. Celso José 
Dal Cero, Prefeito Municipal.
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Produtor amarga perdas em 
virtude de falta de estrada

O produtor Gilmar Zimer-
mann, morador do Alto Azul, 
interior de Tenente Portela, vive 
um dilema e terá que amargar o 
prejuízo de quase 50% da pro-
dução em uma de suas lavou-
ras, em virtude das condições 
de uma estrada que chega até o 
local.

Segundo Gilmar, a estrada 
era utilizada anteriormente para 
chegar até a casa de moradores, 
mas, devido às condições, ela 
foi abandonada e hoje serve ape-
nas para chegar até a lavoura.

Ele nos contou que enten-
de que a estrada pode não ser 
prioridade da administração em 
virtude da sua finalidade, mas 
explicou o motivo da sua indig-
nação.

- Em 2017 a prefeitura casca-
lhou a estrada principal aqui da 
comunidade e tirou o cascalho 
de dentro da nossa terra com a 
promessa de fazer, em contra-
partida, essa estrada para gente. 
- Diz ele, que esse foi o acerto. 
O cascalho usado no trecho foi 
todo tirado da sua propriedade 
e naquele momento houve uma 
promessa da administração de 
que arrumaria os pouco mais 
de 500 metros de estrada que dá 
para a lavoura.

Quase dois anos depois, e 
após ir atrás da administração 
diversas vezes, ele disse que não 

conseguiu qualquer resultado 
efetivo, apenas a promessa de 
que a estrada seria feita.

A resposta foi ouvida da 
boca de pelo menos os últimos 
três secretários do desenvolvi-
mento rural, pasta responsável 
pelas estradas do interior. Ele 
cita inclusive, que um deles, lhe 
disse que a prioridade do muni-
cípio seria atender os aviários, 
açudes e chiqueirões, e que os 
plantadores de soja não estavam 
na prioridade da administração.

Poucos dias antes de iniciar 
a colheira, o produtor, procurou 
novamente o setor competente 
da administração municipal, de 
onde ouviu de que não precisava 
contratar um serviço particular, 
já que havia uma dívida da ad-
ministração e que por isso nos 

dias seguintes uma equipe iria 
até o local. Gilmar esperou, mas 
a equipe não apareceu.

Confiando na palavra da ad-
ministração, Gilmar que arrenda 
maquinário para a colheita não 
conseguiu efetuá-la e agora, 
aguarda a agenda do colhedor 
para poder efetuar a retirada da 
produção da lavoura. Segundo 
ele, pelo menos 50% da produ-
ção naquela lavoura se perdeu 
com a falta da colheita no tem-
po certo, prejuízo, que segundo 
Gilmar fará muita falta para sua 
família.

Ele agora, por conta própria, 
fez um trabalho paliativo na es-
trada para tentar sacar da lavou-
ra o restante de soja que ainda 
há, para evitar a perda total da 
lavoura.

Três meses depois 
ponte pode ser refeita

Nossa reportagem visitou nessa semana a ponte de Burro Ma-
gro que há meses caiu quando um caminhão transportando uma 
máquina passava pelo local.

No local, na quarta-feira, estavam colocados as bases de madei-
ra, feitas de eucaliptos, que servirão de base para a nova ponte. A 
princípio, tudo leva crer que a travessia voltará a ser de madeira, 
contrariando, segundo moradores, a promessa feita pelo prefeito de 
que no local seria construído uma ponte de concreto.

Um produtor de leite que mora do outro lado da ponte e en-
tregava seu produto para uma empresa de Três Passos teve que 
vender as vacas, já que a empresa não tinha mais como chegar na 
propriedade.

Um grupo de moradores fez um protesto bem-humorado a res-
peito da situação. Cobertos por lençóis brancos, conforme divulga-
do no perfil de Gilmar Dallabrida, morador do Burro Magro, dois 
moradores simularam ser os fantasmas da ponte fantasma. As ima-
gens repercutiram na internet. Os “fantasmas” da ponte fantasma 
chamaram a atenção para que já se encaminhava para três meses 
desde que a travessia caiu e até aquele momento não havia ocorrido 
nenhum movimento da administração para resolver o problema.

Após as intensas cobranças daquela comunidade pelas redes so-
ciais e pelo rádio, parece, que em breve a travessia em breve será 
possível novamente.

Caso de Dengue em Tenente Portela preocupa região
A constatação de um caso 

de Dengue autóctone (Contra-
ído dentro do município) em 
Tenente Portela, diagnosticado 
em uma mulher do Bairro Iza-
bel tem deixado a região toda 
sob alerta.

Para entender a preocupação 
é necessário que você entenda 
a forma com que a dengue é 
transmitida. O mosquito Aedes 
Aegypti, para ser transmissor 
da doença, precisa estar conta-
minado e ele se contamina pi-
cando uma pessoa que já esteja 
infectada. Após isso ele desen-
cadeia uma reação que pode le-
var a uma epidemia da doença.

Em virtude do Hospital San-
to Antônio ser referência para 
vários municípios, não só da re-
gião como do interior do estado, 
há um temor que essa contami-
nação, em caso de uma possí-
vel epidemia, possa se espalhar 
para diversos municípios, ainda 
mais levando em conta que a 
maioria dos da região apesen-

tam condições propícias para 
a proliferação do mosquito da 
dengue.

Apesar do nome mosquito 
da dengue ter se popularizado 
em virtude dos inúmeros casos 
da doença, o Aedes Aegypti 
também é transmissor de outras 
doenças ainda mais graves.

O mosquito Aedes aegypti 
é o vetor de diversas doenças 

causadas por vírus, como den-
gue, zika, chikungunya e febre 
amarela. Ao picar uma pessoa 
doente, o mosquito é infecta-
do e pode transmitir a doença a 
uma pessoa sadia. No entanto, 
alguns estudos mostram que 
há casos de mosquitos que já 
nascem infectados pelo vírus 
da dengue, o que pode desen-
cadear um grande problema de 

saúde pública.
Chikungunya; Sintomas: 

apresenta em seu quadro clíni-
co febre alta, cefaleia (dor de 
cabeça), mialgia (dor nos mús-
culos), dor lombar, náuseas, vô-
mitos, conjuntivite e calafrios. 
No início, pode ser confundida 
com as demais doenças causa-
das pelo Aedes aegypti, princi-
palmente a dengue, no entanto, 

causa fortes dores nas articula-
ções, que podem perdurar por 
meses.

Zika; Sintomas: O indiví-
duo apresenta febre baixa, con-
juntivite não purulenta, dor de 
cabeça, vômitos, diarreia, dor 
abdominal e dor e inflamação 
nas articulações menos intensas 
que as ocasionadas pela chi-
kungunya.

Os sintomas desaparecem 
em até sete dias. Deve-se ter 
uma atenção especial em rela-
ção à zika, pois ela está relacio-
nada com casos de microcefalia 
em recém-nascidos e com o de-
senvolvimento da síndrome de 
Guillain-Barré, além de outras 
complicações neurológicas.

A melhor forma de preven-
ção é o combate ao mosquito. 
Para isso, é necessário eliminar 
todos os focos de água parada, 
pois este é o ambiente onde o 
mosquito reproduz-se. Repe-
lentes, uso de roupas de mangas 
compridas e calças.

Em Tenente Portela equipes estão trabalhando para eliminar os focos do mosquito da Dengue
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Gilmar Zimermann mostra que deveria ter sido feita pela prefeitura
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Apenas a base de madeira foi colocada na travessia
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Alunos são afastados temporariamente após rumores de 
atentado contra o IFFar de Santo Augusto

Pouco antes do meio-dia da 
última segunda-feira (25), sur-
giram rumores que dois alunos 
planejavam um atentado no 
Instituto Federal Farroupilha 
(IFFar), de Santo Augusto. O 
assunto foi disseminado rapi-
damente por meio de rodas de 
conversa e redes sociais, cau-
sando medo e desespero em de-
zenas de acadêmicos.

Os rumores de atentado fo-
ram levados ao conhecimento 
da Direção de Ensino, que ain-
da na tarde da segunda-feira, 
chamou os dois estudantes, 
naturais de Crissiumal, para 
esclarecimentos. Os pais deles 
também foram convocados a 
comparecer no IFFar de Santo 
Augusto.

De acordo com uma aluna 
ouvida pelo site Clic Portela, 
os rumores de atentado se espa-
lharam muito rápido. – Surgiu 
a conversa de que um estudante 
do 2º ano do curso técnico de 
Administração tinha revelado 
para outro, este do 3º ano do 
curso técnico de Informática, 
o desejo de explodir o prédio 
H do campus, onde funciona a 
maioria das salas de aula – con-
tou a aluna.

Ainda segundo a mesma 
fonte, o suposto mentor do ata-

que teria dito que o objetivo era 
matar crianças, negros e mu-
lheres. A acadêmica também 
reiterou que, em várias opor-
tunidades, desde o ano passa-
do, o estudante de Crissiumal 
já foi visto manuseando uma 
faca, além de escrever frequen-
temente em seu caderno e na 
classe a palavra ‘suicídio’. 

– Muitas vezes, ele disse que 
não gostava da nossa turma. É 
um cara ‘fechado’. Só conversa 

com os outros colegas na hora 
de fazer trabalho em grupo – 
relatou a aluna ouvida pelo site 
Clic Portela.

Um áudio que circulou nos 
grupos de WhatsApp, gravado 
supostamente por uma estudan-
te do IFFar de Santo Augusto, 
afirmava que o aluno do 2º ano 
do curso de Administração pos-
sui um caderno e em inúmeras 
folhas estão escritas, em todas 
as linhas, de forma manual, a 

sequência de palavras ‘mata’, 
‘morre’ e ‘suicídio’.

A gravação também narra 
que em um determinado dia o 
acadêmico foi flagrado por-
tando uma faca, mas o fato foi 
amenizado por todos. Em outra 
ocasião, segundo o áudio, a tur-
ma do 2º ano do curso de Admi-
nistração foi para o laboratório 
e, sozinho em sala de aula, o 
estudante de Crissiumal se ba-
tia contra as paredes, inclusive 

com a cabeça, e arremessava as 
classes.

O áudio ainda afirma que 
outra aluna ouviu os dois ado-
lescentes de Crissiumal conver-
sando sobre como seria o aten-
tado. “Eles trancariam todos no 
prédio e colocariam as bombas 
embaixo, para quem estivesse 
no segundo andar caísse e mor-
resse também”.

A diretora geral do IFFar de 
Santo Augusto, Verlaine De-
nize Brasil Gerlarch, destacou 
que seria instaurado um proce-
dimento para apurar os tais ru-
mores de atentado e que os dois 
envolvidos foram afastados das 
atividades acadêmicas durante 
essa semana.

Alguns pais de alunos que 
frequentam diariamente o ins-
tituto conversaram com a re-
portagem do site Clic Portela 
e demonstraram enorme preo-
cupação com a falta de maior 
vigilância no portão de entrada 
do campus Santo Augusto. Eles 
revelaram a intenção de tratar 
deste assunto com a direção ge-
ral da instituição. 

Caso o pleito não seja aten-
dido pelo IFFar, os pais até co-
gitam reunir interessados para 
bancar a contratação de um vi-
gilante para trabalhar no portão 
de acesso ao campus.

Também na noite da se-
gunda-feira (25), a direção do 
IFFar de Santo Augusto divul-
gou uma Nota Pública sobre os 
rumores de atentado.

De acordo com a Nota Pú-
blica, no mesmo dia do fato, 
foram chamados os pais dos 
envolvidos para os encaminha-
mentos necessários e acionado 
o Conselho Tutelar do municí-
pio de origem dos acadêmicos, 
bem como, a Polícia Federal.

– Destacamos que as me-
didas tomadas visam reforçar 
a segurança interna de toda 
comunidade acadêmica a fim 
de proporcionar a manuten-
ção de todas as atividades na 
instituição com segurança. A 
instituição esclarece que não 
houveram agressões físicas, 
tampouco feridos – diz a parte 
final da Nota Pública assinada 
pela diretora geral do IFFar de 
Santo Augusto, Verlaine Deni-
ze Brasil Gerlarch.

Instituição divulga Nota Pública

Por Diones R. Becker

Polícia Federal vai investigar o aluno que teria ameaçado atacar a instituição que recebe alunos de toda a região

D
ivulgação

Polícia recebeu mais 
de 20 denúncias de 
ameaças a escolas 

do RS após massacre 
em Suzano

Depois do massacre em Suzano (SP), ocorrido há 15 dias, a 
Polícia Civil recebeu pelo menos 20 denúncias de ameaças em es-
colas do Rio Grande do Sul.

Os comunicados à Polícia Civil são feitos por meio de ligações 
anônimas ou por outros órgãos de inteligência. O delegado André 
Anicet, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, 
afirma que a investigação já descartou parte das denúncias e que 
foram feitas prisões e apreensões.

Pelo menos quatro pessoas foram detidas, segundo o delegado.
A chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor, 

pede que as pessoas não entrem em pânico e mantenham suas roti-
nas normalmente.

Desde o massacre em Suzano, a Polícia Civil do Rio Grande do 
Sul tem trabalhado com um grupo especializado, vinculado à De-
legacia de Repressão aos Crimes Informáticos. O grupo de investi-
gadores centraliza todos os casos que são compartilhados em redes 
sociais, tanto do interior do Estado quanto de Porto Alegre. Nadine 
pede que as pessoas façam o registro de qualquer tipo de ocorrên-
cia — em qualquer delegacia ou pelo telefone 0800 510 2828.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereado-
res de Tenente Portela, às dezenove horas, em Sessão Solene, rea-
lizada no dia 25 de março de 2019, para prestar homenagem com 
entrega de titulo de Mulher Destaque, em Comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, para as mulheres que se destacaram em 
suas atividades no Município, com as seguintes presenças: Vere-
adora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/
MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, RU-
BENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS 
CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITO-
MAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, 
CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA e DERLI DA SILVA/
PSDB. Na abertura dos trabalhos a Presidente da Casa saudou a 
todos os presentes e, dando continuidade, convidou a todos os pre-
sentes para entoar o Hino Nacional.

Em prosseguimento, fizeram o uso da palavra representando 
suas Bancadas os Vereadores: Luis Claudir dos Santos, Eles-
sandro Tiago Fuck, Cristiane Feyth e João Antônio Gheller que 
parabenizaram a todas as homenageadas enaltecendo o trabalho 
desenvolvido pelas mesmas em prol do Município ou em projetos 
sociais desenvolvidos.

A escolha das homenageadas se deu por indicação das banca-
das com assento na Casa e em comum acordo entre os vereadores.

Receberam o titulo de Mulher Destaque de Tenente Portela, 
as seguintes senhoras: A Bancada do PMDB indicou a Sra. Profº 
Maria Salete Cansi; Bancada do PP indicou a Sra. Profº Theresi-
nha Conceição Marroni Furini; Bancada do PSDB indicou a Sra. 
Sueli Coczeski;  Bancada do PT indicou a Sra. Ivete Ulrich e, da 
Bancada do PDT indicou a  Sra. Florisbela Loide Carini Vargas.

Em seguida, usou a palavra a Senhora Theresinha Conceição 
Marroni Furini, a senhora Ivete Ulrich e  a senhora Maria Salete 
Cansi, as quais representaram as demais homenageadas. 

Antes do encerramento, a presidência convidou a todos os pre-
sentes para entoar o Hino do Município de Tenente Portela.

Por fim.
Nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agra-

deceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 25 
de março de 2019. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela. 

SÍNTESE DA SESSÃO SOLENE REA-
LIZADA NO DIA 25/03/2019

Na tarde desta última terça-
-feira (26) aconteceu na sede 
da AABB de Tenente Portela a 
Assembleia Geral do Consórcio 
Rota do Yucumã a qual elegeu a 
nova diretoria da entidade. Na 
oportunidade o Prefeito anfi-
trião e entãopresidente, Clair-
ton Carboni, agradeceu a pre-
sença de todos e destacou que 
o maior legado dele neste dois 
anos (2017-2018) em que este-
ve na presidência do Consórcio 
foi ter reaproximado as duas re-
giões que o formam:

AMUCELEIRO e AMU-
PLAM. “A união das duas re-
gião é de suma importância 
para que o desenvolvimento 
aconteça e somente unindo es-
forços é que será possível ala-
vancarmos o turismo regional. 
É importante seguirmos traba-
lhando em prol da qualificação 
dos serviços, da estruturação 
do setor e principalmente bus-
cando investimentos para a re-
gião”, destacou Carboni.

A nova diretoria, eleita por 

aclamação, ficou constituída da 
seguinte forma: PRESIDEN-
TE: Edison Osvaldo Arnt (Pre-
feito de Coronel Barros),

VICE-PRESIDENTE: Al-
ceu Diel (Prefeito de Tiradentes 
do Sul), 

TESOUREIRO: Alair Ce-
min (Prefeito de Derrubadas) e 

SECRETÁRIO: Valmir 
Land (Prefeito de Condor).

Na oportunidade, foi apre-
sentada a nova empresa res-
ponsável por prestar assessoria 
aos 32 municípios consorcia-
dos: Rosso – Consultoria em 
Turismo e Serviços LTDA. A 
empresa é dirigida pela turis-
móloga Fabíula Colatto Ros-
so, formada pela Universidade 
Federal de Pelotas/RS, quem 
ressaltou o grande potencial tu-
rístico existente na Região da 
Rota do Yucumã “a nossa re-
gião é riquíssima em potencia-
lidades, precisamos apenas nos 
organizarmos e saber mostrar 
aos turistas aquilo que temos de 
melhor. Saber mostrar todas as 
belezas que existem no nosso 

interior, toda a hospitalidade do 
nosso povo e a gastronomia que 
é típica daqui”, finalizou.

Outra pauta da assembleia 
foi o Projeto “Onde a onça bebe 
água? Uma história para con-
tar sobre o Parque Estadual do 
Turvo” um projeto científico da 
Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) aprovado pela

Fundação O Boticário de 
Proteção à Natureza, coordena-
do pela professora Suzane Mar-
cuzzo (UFSM) e conta com o 
apoio da Associação dos Ami-
gos Caminhos do Interior de 
Tenente Portela. 

O projeto busca proporcio-
nar novas experiências aos vi-
sitantes do Parque Estadual do 
Turvo através da produção de 
materiais, compra de equipa-
mentos e capacitação de moni-
tores.

Além dos nomes já citados, 
também estavam presentes di-
versas lideranças políticas da 
região, prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, gestores municipais 
de turismo e empresários.

Eleita nova diretoria da 
Rota do Yucumã

Nova diretoria foi escolhida na última terça-feira
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Aconteceu, no dia 21 de 
março, no Município de Cam-
po Novo, a 1ª Conferência Mi-
crorregional dos Direitos da 
Pessoa Idosa da Região Noro-
este Colonial.

A Conferência que teve 
como tema central, “Os desa-
fios de Envelhecer no Século 
XXI e o Papel das Políticas Pú-
blicas”. A Presidente do Conse-
lho Estadual do Idoso, Jussara 
Rauth, ministrou palestra sobre 
o tema e proporcionou um es-
paço legítimo e democrático de 
discussão das ações voltadas 

para a terceira idade.
Instância máxima de delibe-

ração, foram definidas priori-
dades no atendimento  das ne-
cessidades das pessoas idosas, 
que serão levadas para a VI 
Conferência Estadual, na cida-
de de Porto Alegre, com data a 
ser definida.

O evento contou com a par-
ticipação de representantes dos 
Conselhos Municipais da Pes-
soa Idosa, das cidades de Três 
Passos, Campo Novo, São Va-
lério do Sul, Crissiumal e São 
Martinho.

Três Passos participa da 
Conferência  microrregio-

nal da pessoa idosa

O Conselho Municipal da 
Mulher esteve reunido na tarde 
do dia 27 de março, na Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social. Na oportunidade foi 
escolhida a nova diretoria do 
Conselho, que terá validade por 
dois anos.

Como presidente foi esco-
lhida Iolanda Teresinha Pinto 

Machado, representando o Sin-
dicato dos Trabalhadores Ru-
rais; Sílvia Aparecida de Frei-
tas, da Secretaria Municipal de 
Saúde; e Cristiane Pivetta, do 
Cras Sagrada Família.

As integrantes do Conse-
lho e a primeira dama, Eliane 
Amaral Costa, discutiram os 
detalhes da organização do 16º 

Encontro da Mulher Redento-
rense, que vai acontecer no pró-
ximo sábado, dia 30 de março, 
a partir das 13h30min, no Salão 
Paroquial de Redentora.

 A homenagem para as mu-
lheres redentorenses é uma pro-
moção do Gabinete da Primeira 
Dama com apoio das secreta-
rias municipais.

Escolhida nova diretoria do 
Conselho da Mulher 

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

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os documentos exigi-
dos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.

O cidadão ADRIANO CLOTHI nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 19 DE JANEIRO 
DE 1980.  Filho de LUIZ LIBREGER CLOTHI e de NICIA NOVELLI CLOTHI. E dona ANA 
JANINHA GERINGER nascida em TRÊS PASSOS/RS aos 30 DE JANEIRO 1984. Filha de João 
Geringer e de Celina Maria Schuck Geringer. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 12/04/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  08 de março de 2019.

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Extravio de Bloco
JULSEMAR RODRIGUES DA SILVA 

residente no município de Redentora-RS, co-
munica que perdeu, extraviou ou foi furtado um 
Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (P 042 
284531 a 042 284540) com inscrição estadual 
sob o nº 216 1013844, série  042 284531.

Extravio de Bloco
ALBERTO WERNER residente no municí-

pio de Miraguaí-RS, comunica que perdeu, ex-
traviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais 
de Produtor Rural (P 095 407221 a 095 407230) 
com inscrição estadual sob o nº 205 1009958, sé-
rie  095 407221.

 Rotary Club de Tenente 
Portela realiza Campanha 
para doação de sangue

O Rotary Club de Tenente Portela em parceria com Agência 
Transfusional do Hospital Santo Antônio iniciou a campanha de 
doação de sangue a qual leva o nome de “SALVE VIDAS, DOE 
SANGUE!”.

O objetivo da campanha é ajudar a salvar vidas pois a neces-
sidade de sangue é constante. Transfusões de sangue fazem a di-
ferença entre a vida e a morte para centenas de pacientes todos os 
dias.

A campanha será continua e com turmas que serão montadas 
para se deslocar até o hemocentro de Santa Rosa, para fazer a do-
ação. Os organizadores lembram que todos os empregados ou ser-
vidores públicos tem direito a um dia de dispensa por ano para 
doação de sangue.

O baner da iniciativa lembra que a “Sua contribuição é muito 
importante para mantermos o estoque necessário às necessidades 
dos hospitais principalmente do Hospital Santo Antônio de Tenente 
Portela.”

Não é preciso um motivo especial para doar sangue. Não impor-
ta a razão, após a doação você se sentirá bem sabendo que ajudou 
alguém.

Estaremos disponibilizando transporte gratuito todos os meses 
até o hemocentro de Santa Rosa, saindo pela parte da manhã com 
previsão de retorno (chegada) por volta das 14h.

Deseja ser um doador e salvar uma vida ? Entre em contato pelo 
telefone / whatsapp 55 996651020 e tire suas dúvidas.

Primeira turma já realizou doação nesta semana
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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

Redentora: Primeira Dama reúne 
agentes de saúde e visitadores 

do PIM/Criança Feliz

A primeira dama de Reden-
tora, Eliane Amaral Costa, reu-
niu os agentes comunitários de 
Saúde e os visitadores do pro-
grama Primeira Infância Me-
lhor (PIM/Criança Feliz) no au-
ditório da Secretaria Municipal 
de Saúde, na manhã o último 
dia 26 de março.

Eliane fez um agradecimen-
to especial em nome da Ad-
ministração Municipal e falou 
sobre a importância das visitas 
feitas às famílias pelos profis-
sionais de saúde. 

A primeira dama falou sobre 
a lei municipal que concede re-
posição salarial de 3,75% aos 
visitadores do Criança Feliz. O 
reajuste é retroativo a dezembro 
de 2018.

Um projeto de lei enviado 
pelo Executivo à Câmara de 
Vereadores cria aos empregos 

de agentes de saúde e de com-
bate à endemias, com salários 
de R$ 1250 em janeiro de 2019, 
R$ 1400 em janeiro de 2020 e 
R$ 1550 em janeiro de 2021.

Os profissionais tomaram a 
palavra, elogiaram a Adminis-
tração Municipal e aplaudiram.

No segundo momento da 
reunião a primeira dama pediu 

a colaboração dos agentes de 
Saúde e visitadores do PIM/
Criança Feliz para que intensi-
fiquem as visitas e divulguem a 
realização do 16º Encontro da 
Mulher Redentorense, que será 
realizado no próximo sábado, 
dia 30 de março, a partir das 
13h30min, no Salão Paroquial 
de Redentora.

A reunião ocorreu no auditório da Câmara de Vereadores
D

ivulgação

Nova legislação irá 
beneficiar empreendedores 

de Três Passos

O prefeito José Carlos Amaral sancionou a Lei Municipal nº 
5.435/2019 que trata da concessão de benefício aos empreendedo-
res locais. Por meio da lei de incentivo, o poder público irá sub-
sidiar a construção, ampliação ou melhorias de empresas de Três 
Passos, com serviços e obras de terraplanagem de imóveis.

Para isso, a municipalidade vai disponibilizar até duas mil ho-
ras/máquina por ano, limitadas a 200 horas/máquina por empre-
endimento, atendendo os pedidos de acordo com a capacidade e 
disponibilidade de maquinários.

Segundo destacou o prefeito, Executivo de Três Passos busca 
incentivar as empresas dos diferentes setores da economia a se ins-
talarem ou até mesmo expandirem suas atividades no município, 
potencializando o desenvolvimento local, fomentando assim, a 
ampliação da capacidade de emprego e renda.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

     Sem sombra de dúvida, a Vaneira é o ritmo mais apreciado 
e mais executado nos bailes gaúchos. Ritmo afro-cubano a Ha-
baneira influenciou vários ritmos dos países hispano-americanos 
sendo difundida na Espanha. Conhecida também como Havanei-
ra, acredita-se que seu nome tenha sido uma homenagem a capital 
de Cuba, Havana ou também como é conhecida La Habana. Che-
gou ao Brasil por volta de 1866 e influenciou não só ritmos do RS 
como também o samba canção dos cariocas. No Rio Grande do 
Sul, a Vaneira ganhou outros nomes, de acordo com o andamento 
da música. Vaneirinha para ritmo lento, Vaneira para ritmo mode-
rado e Vaneirão para ritmo rápido. 

     Segundo Câmara Cascudo, na língua Bunda, da República 
dos Camarões, Melunga no plural torna-se Milonga, palavra que, 
por volta de 1829, em Pernambuco, significa enrolação, conver-
salhada, enredo. Popular no subúrbio de Montevideo e de Buenos 
Aires ao final do século XIX é canto e dança do tipo da Habaneira 
e do tango Andaluz.

     No Rio Grande do sul, a Milonga foi introduzida ao som 
da viola que acompanhava os pagadores, logo em seguida outros 
instrumentos musicais foram sendo adaptados a este ritmo.

     Associa-se a palavra “Chamamé” a expressões como “as-
sim no más”, “qualquer coisa”, “a minha amada”, “de qualquer 
maneira”. A dança originou-se na tribo indígena “Kaiguá”, entre 
Brasil e Corrientes, pelos índios era conhecida como “Polkakirei”, 
uma polca movida em ritmo ágil e contagiante, a palavra chama-
mé teria origem em na frase “Che amoa memé” que significa “te 
protejo”. Da forma que foi introduzida no Rio Grande do Sul já se 
perdera parte de sua originalidade. Tomou novas formas, outros 
instrumentos foram sendo introduzidos e este ritmo se tornou um 
dos mais empolgantes do nosso Fandango Gaúcho. 

     O Terol é ritmo que tem sua origem da Mazurca, e se tornou 
popular principalmente no litoral norte e planalto nordeste do Rio 
Grande do Sul. Tem como característica os passos puladinhos. Ao 
invés de enlaçar o par como na valsa o casal pode também tomar-
-se pelos braços conforme vimos na parte de postura e condução 
do par. Hoje em dia o passo de terol também é dançado quando se 
toca uma rancheira a exemplo do pau de fitas, dança tradicional do 
Rio Grande do Sul. Há, e não vamos esquecer do terol sapateado 
que pode ser executado entre meio aos pulinhos de marcha.      

    Segundo a obra “Humaitá Cultura Espontânea de Sua Gente” 
a Polonaise ou Polonese, começa a ser relatada a partir de 1645 
e teria sua origem de uma marcha triunfal de antigos guerreiros 
poloneses. No começo era dançada apenas por homens, mas com 
a evolução dos tempos foi aceita por pares mistos, dispostos de 
acordo com a idade e grau de nobreza. No Rio Grande do Sul teve 
grande aceitação e tornou-se uma dança de integração entre os 
participantes dos fandangos gaúchos, sendo dançada no início ou 
pontos culminantes de festividades.

     Criada de ritmo rápido, a Polca é uma dança viva e alegre. 
Trazida pelos alemães, a Polca chegou ao Rio grande do Sul e 
sofreu alterações em sua denominação e execução tais como: Ar-
rasta pé, Gasta-sola ou Serrote, quando os passos de marcha eram 
arrastados sobre assoalhos dos salões gaúchos. No nosso estado 
a Polca foi adaptada em algumas brincadeiras como a Polca de 
Relação, Polca de Cadeiras entre outras.

     Com o mesmo ritmo da Mazurcam, que se difundiu pelo 
Brasil quando do surgimento do rádio, a Rancheira tem sua carac-
terística própria, diferenciando-se por ter uma acentuação forte no 
1º tempo da música e não no 2º tempo como é o caso da Mazurca.

     E por aqui prossegue os trabalhos para o  Acendimento da 
Chama Crioula que será em agosto. Esta semana esteve visitando 
nossa cidade e conversando com o Sr. Prefeito Municipal Clairton 
Carboni, o Presidente da ORCAV – Ordem dos Cavaleiros do RS, 
Sr. Vercelide Oliveira, acompanhado pelo Coordenador da 20ª RT, 
Sr. Army João Voos Junior e com o Presidente da Comissão Orga-
nizadora, Sr. Régis Carniel.

                                                                             Seguimos...

O Início das Danças Tradi-
cionais

Continuação
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BM e PC desencadeiam operação contra 
jogos de azar em Tenente Portela

A preomessa de dinheiro fá-
cil sempre seduziu os homens e 
deve ser por causa disso que no 
Brasil ainda prospera de manei-
ra bastante considerável o jogo 
de azar, proibido por lei, mas 
costumeiro e simples de ser en-
contrado em qualquer lugar.

Em Tenente Portela de tem-
po em tempos a Polícia Civil re-
aliza operações com a intenção 
de coibir a prática, no entanto, 
mesmo com todo o esforços das 
autoridades em pouco tempo 
ele retorna, as vezes mais esco-
nido, as vezes menos, mas sem-
pre presente em algum bar, de 
maneira discreta, mas receben-
do quem quiser chegar.

Foi desencadeada nesta 
quarta-feira, 27, uma operação 
em con-
junto entre 
B r i g a d a 
Militar e 
Polícia Ci-
vil, visando 
o comba-
te a jogos 
de azar no 
Município 
de Tenente 
Portela.

Pelo me-
nos quatro 
bares foram 
f l a g r a d o s 
com diver-
sas máqui-
nas caça níquéis, em um deles, 
foram recolhidos 7 equipamen-
tos, que estavam em funciona-
mento no porão do prédio.

Até o momento não tivemos 
a confirmação de presos. Outras 
informações 
a qualquer 
momento.

Por ora, 
já foram 
apreendidas 
27 máqui-
nas caça-
-niqueis, 3 
m á q u i n a s 
de jogo do 
bicho ele-
trônico, 1 
máquina de 
bingo clan-
destino, far-
to material 
ligado ao 
jogo do bicho, dinheiro e ano-
tações diversas vinculadas aos 
jogos ilícitos em baila. Quatro 
indivíduos foram presos em fla-
grante. Participaram da ação 8 
policiais civis e 7 policiais mi-

litares.
As máquinas caça niqueis e 

outros tipos de jogos eletrôni-
cos costumam ser mais discre-
tos, no entanto, o jogo do bicho 
é considerado hoje a maior lo-
teria informal e ilega,l, do mun-
do e essa impera sem qualquer 

constrangimento.
Enquanto a Polícia Civil e 

Brigada Militar realizava bus-
cas em um bar no centro da ci-
dade, uma mulher, passou em 
frente com um bloquinho na 

mão. Costumeira cena nas cida-
des do interior os bicheiros ba-

tem perna para lá e 
para cá em busca 
das apostas.

A estimativa 
é que somente no 
ano passado te-
nham sido movi-
mentados R$ 20 
milhões de reais 
com jogos ilegais, 
mais da metade 
é do jogo do bi-
cho. Os números 
podem estar bem 
abaixo da realizda-
de, há estimativas 
mais antigas que 
indicam que o jogo 

movimenta quase meio bilhão 
de reais por ano em sua totali-
dade.

O cientista político paulista-
no Danilo Freire  decidiu inves-
tigar o jogo do bicho a fundo, 

e publicou um 
dos principais 
estudos sobre 
o assunto..

U s a n d o 
ferramentas da 
economia, ele 
chegou a con-
clusões inédi-
tas sobre as re-
gras informais 
e mecanismos 
de força que 
ajudaram essa 
bolsa ilegal 
de apostas a 
sobreviver a 
mais de 30 go-

vernos no Brasil, de ditaduras a 
democracias.

“Tentei analisar o jogo do 
bicho como uma empresa ca-
pitalista, pois, antes de tudo, é 
isso o que ele é. Foi criado para 

gerar lucro”, conta o pesquisa-
dor de 34 anos, que analisou 
o tema em seu doutorado em 
economia política no King’s 
College de Londres, uma das 
universidades mais prestigiadas 
do mundo.

A teoria da escolha racional 
- uma das ferramentas da eco-
nomia empregadas por Freire - 
assume que as pessoas pensam 
em termos de custo-benefício. 

Tentam sempre melhorar seu 
bem-estar, embora não tomem 
as melhores decisões o tempo 
todo nem consigam prever o fu-
turo. Mas fazem o possível para 
aumentar suas oportunidades.

O estudo feito por ele aponta 
que o jogo do bicho movimenta 
sozinho entre 1 e 3 bilhões de 
reais por ano no Brasil.

Um estudo da Fundação Ge-
túlio Vargas estimou que o jogo 
do bicho tenha arrecadado de 
R$ 1,3 bilhão a R$ 2,8 bilhões 
no país em 2014 - número que 
alguns consideraram subesti-
mado.

Nos anos 1990, empregaria 
50 mil pessoas só na cidade do 

Rio de Janeiro - a Petrobras, por 
exemplo, tem 68 mil emprega-
dos.

Hoje acredita-se que o nú-
mero de pessoas que trabalham 
em torno do jogo do bicho no 
país seja entre 300 e 600 mil 
pessoas no país.

Após se debruçar por mais 
de um ano sobre a maior loteria 
ilegal do mundo, Freire ainda 
vê questões que precisam ser 
mais estudadas, como a relação 
entre o jogo e o tráfico de dro-
gas e entre bicheiros de diferen-
tes Estados.

“Os bicheiros são muito an-
teriores ao crescimento do tráfi-
co. Como ambos compartilham 
espaços? Há mais cooperação 
ou conflito? É possível que ape-
nas dividam áreas de influência 
e mal se comuniquem, mas tal-
vez façam negócios, troquem 
informações e se ajudem quan-
do necessário. Mas é algo ainda 
em aberto”, diz.

E após estudar o tema a fun-
do, como ele vê, por exemplo, o 
projeto de lei de 2014 do Sena-
do que legaliza jogos de azar no 

Brasil, inclusive o bicho?
“Eu sou a favor. Se uma 

pessoa aposta por livre e espon-
tânea vontade, cada um gasta 
seu dinheiro como quiser. O 
argumento que a legalização 
levaria a vícios não me parece 
convincente. Qual a diferença 
entre jogar no bicho e na Lote-
ria Federal?”, questiona.

“Além disso, como o jogo 
do bicho prova, o fato de o jogo 
ser ilegal não fez com que as 
pessoas parassem de apostar. 
O Estado poderia até arrecadar 
com tributos do bicho. Resta 
saber se os bicheiros estão inte-
ressados em pagar impostos, o 
que tenho minhas dúvidas.”
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Apreensões ocorrerão bares da cidade de Tenente Portela durante a última quarta-feira
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Sessão Solene presta 

homenagem a 
personalidades 

femininas de Tenente 
Portela

Vereadores de Tenente Portela com as homenageadas como Mulher 
Destaque 2019

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela realizou na noite 
desta segunda-feira (25), uma Sessão Solene para homenagear as 
mulheres em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 
08 de março.

O Projeto de Lei, de autoria da vereadora Rosângela Fornari 
(MDB), prevê que todo o ano cada bancada partidária escolha uma 
personalidade feminina do município para ser agraciada com o 
prêmio ‘Mulher Destaque’

Com a presença de grande público, em um ambiente todo de-
corado, os vereadores recepcionaram os visitantes e convidados, 
majoritariamente formado por mulheres.

Representando o prefeito Clairton Carboni, a primeira dama 
Geni Carboni enalteceu a presença feminina na Sessão Solene e 
disse que ampliava suas palavras as todas as mulheres que não 
são homenageadas, mas ajudam anonimamente a construir um país 
melhor. – Quero lembrar aquela mulher que não é homenageada, 
que nunca é lembrada, mas que, com certeza, desempenha um pa-
pel muito importante em nosso país – frisou a primeira dama.

A Defensora Pública, Camila Molerke Santos, fez referência às 
conquistas das mulheres ao longo da história e o quê ainda precisa 
ser alcançado. Ela também mencionou a importância do empode-
ramento feminino e das mulheres seguirem buscando seu espaço. 
– Que todos os homens lembrem de que seu primeiro lar foi uma 
mulher – acrescentou a Defensora Pública.

A chefe da 22ª Região Policial, delegada Cristiane de Moura e 
Silva Braucks, utilizou o seu exemplo para afirmar que as mulheres 
podem ser o que quiserem. Ela ainda fez uma rápida reflexão sobre 
a violência doméstica, que acomete o público feminino. – Nós pre-
cisamos observar também que tipo de filho estamos criando para o 
mundo – enfatizou a delegada.

A presidente do Poder Legislativo, vereadora Rosângela Forna-
ri, em sua manifestação, reiterou que o dia da mulher é todo dia. 
A edil também promoveu uma rápida reflexão sobre a importância 
da classe feminina para a construção do mundo. – A independên-
cia da mulher não é e nunca será por concessão masculina – disse 
Rosângela Fornari.

Após as manifestações de vereadores e convidados, aconteceu 
o sorteio de prêmios seguido de coquetel oferecido aos presentes 
na Sessão Solene.

AS HOMENAGEADAS
- Bancada do MDB: Homenageada: Maria Salete 

Canssi; - Bancada do PP: Homenageada: Theresinha 
Conceição Marroni Furini; - Bancada do PT: Homena-
geada: Ivete Ulrich; - Bancada do PDT: Homenageada: 
Florisbela Loide Carini Vargas.
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Começa Campeonato de Futebol de 
Campo de Tenente Portela

Divídas da Cotrijui podem recair so-
bre associados

Um dos condenados pela morte de 
Bernardo já está livre

Prefeito de Coronel Barros é o novo 
presidente da Rota do Yucumã

Rotary Clube de Tenente Portela re-
aliza campanha de doação de sangue

Sessão solene homenageia mulheres 
destaques de Tenente Portela

E MUITO MAIS
NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indispensá-
vel leitura sobre 
política do Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Coloradas inauguram monumento 
em Tenente Portela

As mulheres coloradas de 
Tenente Portela inauguraram 
no último sábado, 23, um mo-
numento em homenagem ao 
Sport Clube Internacional. O 
grupo de mulheres que, orga-
nizadas, conseguiram a proeza, 
fizeram o evento acompanha-
das do maior vencedor da his-
tória do colorado, o ex-zageuro 
Índio, que ganhou 15 títulos 
com a camisa colorada.

O jornalista Fabiano Baldas-
so também esteve presente no 
evento. Baldasso é uma espécie 
de porta-voz do colorado nas 
redes sociais e em visitas pelo 
interior.

O totem que traz em desta-
que o escudo do Internacional 
foi instalado no trevo de saída 
para Derrubadas e Três Passos, 
para dar as boas vindas aos co-
lorados que chegam da região e 
contrasta com o totem instalado 
pelos torcedores do Grêmio no 
trevo de saída para Palmitinho.

Nas redes sociais,os monu-
mentos geram discussões entre 
as duas apaixonadas torcidas, 
acirrando a rivalidade grenal 
em Tenente Portela.

Jalm
o Fornari


