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A importância da participação dos pais na 
vida escolar dos filhos
Tatiane Avrella Wagner 

Falando de Política
Por Percival Puggina

Em fins de 2016, ocorreu em Brasília o 10º Encontro 
Nacional do Poder Judiciário. Presentes os ocupantes dos 
degraus mais elevados da magistratura na União e nos Es-
tados. Somente a crême de la crême. Desse evento recebi, 
há poucos dias, um pequeno vídeo contendo fala do mi-
nistro Luiz Fux, do STF. À mesa dos trabalhos, além dele, 
a presidente Cármen Lúcia e o jornalista William Waack, 
ainda nas boas graças da hipersensível elite nacional.

 Na gravação, a fala do ministro é muito breve. Refe-
rindo-se, aparentemente, a uma questão suscitada pelo 
jornalista sobre ativismo judicial, Fux afirma haver temas, 
como o aborto, sobre as quais o judiciário “não tem ca-
pacidade institucional para solucionar”. Eles deveriam ca-
ber ao Parlamento, que “não quer pagar o preço social de 
decidir”. Então, acrescenta o ministro chiando os “esses”, 
como “nós não somos eleitos, nós temos, talvez, um grau 
de independência maior, porque não devemos, depois da 
investidura, satisfação a absolutamente ninguém...”.

Se a nata do Poder Judiciário assim pensa e age esta-
mos ante perigoso mix de ignorância e soberba capaz de 
causar inveja a Lula. Não raro, a maioria do pleno do STF, 
muitos tribunais inferiores e mesmo juízos singulares en-
veredam por igual caminho, substituindo-se ao Congresso 
Nacional, ou estabelecendo certa interatividade, quando 
não proatividade, com o texto constitucional. A cada passo 
nessa estrada, aumenta a insegurança jurídica, a repre-
sentação popular perde substância e os que dela têm man-
dato perdem poder e pudor.

Por trás desse fenômeno ativista – digamos logo: mili-
tante -, que tanto afeta o judiciário brasileiro, está o entulho 
ideológico espargido nas últimas décadas sobre nossas 
universidades. Ele dissemina a ideia de uma revolução pe-
las canetas, na qual a esperteza dos meios emburrece os 
agentes ao ponto de o ministro Fux, no ambiente jurídico 
de um congresso de magistrados, permitir-se afirmar, sem 
corar e sem que lhe desande o topete, que o STF delibera 
porque os congressistas “não querem pagar o preço so-
cial”. Vale dizer, não querem legislar contra a maioria da 
opinião pública! Então, em matérias de enorme relevância 
moral, dane-se a vontade majoritária expressa na Consti-
tuição, dane-se a maioria do parlamento e seu poder cons-
tituinte derivado, dane-se a opinião pública. “Façamos a lei 
moral à nossa minoritária imagem e semelhança!”. Afinal, 
os onze julgam – embora não fosse prudente tamanha cer-
teza - não dever satisfação a ninguém.

Nos parlamentos, decidir não votar é votar; não deli-
berar é deliberação. Os projetos dos abortistas não vão a 
plenário porque os autores sabem que serão derrotados. 
E isso, num regime democrático, é legítima deliberação. 
Assim funcionam as democracias e os países com insti-
tuições racionais, honestamente providas e virtuosamente 
exercidas. O demônio, porém, vai dando as cartas e jogan-
do de mão com a soberba dos revolucionários de toga.

ATIVISMO JUDICIAL E 
A REVOLUÇÃO PELAS 

CANETAS

Opinião

A demonstração de interesse pela vida escolar dos filhos é parte fundamental em seu processo de 
aprendizagem. Ao perceber que pais e família se interessam por seus estudos e por suas experiências 
escolares a criança sente-se valorizada, desenvolvendo-se de forma segura e com boa autoestima.

Quando a criança entra na escola traz consigo experiências adquiridas no convívio com meios an-
teriores o que lhe forma uma determinada visão sobre si mesma.

O convívio na escola significa pra ela, uma ampliação em sua esfera de relações. Na escola a criança 
conhecerá outras crianças com as quais deverá compartilhar uma parte de sua vida, além de estabelecer 
relações com adultos que não pertencem a sua família.

Acompanhar o crescimento educacional dos filhos aumenta suas habilidades sociais e diminui a 
chance de problemas comportamentais. Quanto maior o envolvimento dos pais nas experiências esco-
lares das crianças, mais facilidade de fazer amigos elas terão!

Sendo assim, quanto mais os pais conversam sobre a escola, visitam o local, se envolvem com as 
lições e os trabalhos e incentivam o progresso educacional dos filhos em casa, melhores serão suas 
habilidades sociais.

A participação familiar na vida escolar dos filhos leva-os, dentre outras coisas, à demonstração de 
um maior autocontrole e à manifestação de um comportamento cooperativo.

Os pais precisam entender, no entanto, que acompanhar a vida escolar dos filhos não deve significar 
apenas cobrar. O acompanhamento pressupõe muito mais que isso. É necessário estimular, motivar, va-
lorizar, ensinar, conversar, prestigiar, discutir. Nessa parceria, a cobrança é a ferramenta a ser utilizada.

Quando a criança se sente ouvida, apoiada, prestigiada, se sente mais estimulada para aprender e 
aproveitar todas as oportunidades que a escola promove.

Neste processo ganha a criança, a família e a escola. Neste processo somos todos vencedores!

Atendimento ao público
Nesta semana a Rádio Província recebeu uma denúncia de um 

atendimento feito por um servidor público do município onde ele é 
extremamente grosseiro e ríspido com uma cidadã que buscava res-
postas junto aquele departamento.

O jornalista Jalmo Fornari usou o assunto em um dos seus comen-
tários no Pra Começo de Conversa, que vai ao ar na 100,7 FM, de segunda à sexta-feira às 11h45min, 
e para a surpresa do nosso departamento de jornalismo outros funcionários ligaram tentando explicar 
a suas atitudes. O detalhe é que aqueles que ligaram nem eram os alvos da denúncia e do comentário. 
Foi a prova viva do ditado popular do “se o chapéu serviu”.

A verdade é que esse chapéu se encaixa perfeitamente na cabeça de muitos servidores públicos. 
Quem, dos senhores que está lendo esse editorial, pode afirmar que nunca foi mal atendido em uma 
repartição pública? Seja por atitudes extremamente ríspidas ou por uma expressa falta de vontade do 
servidor em lhe ouvir e ou lhe ajudar.

A entrada no serviço público brasileiro tornou-se ao longo dos anos em sinônimo de estabilidade 
profissional, dado as regras trabalhistas atuais, lhe garantindo um soldo muitas vezes acima do mercado 
e garantia de aposentaria com todos os benefícios, ou seja, entrar para o serviço público tornou-se um 
bom negócio para qualquer pessoa, basta observarmos o número de candidatos que se inscreveram para 
o concurso público de Tenente Portela que ocorrerá em breve.

Muitos servidores públicos estão imbuídos de suas funções e cumprem a regra essas, da maneira 
com que se espera de alguém com cargo público, ou seja, servem o público. São pessoas comprome-
tidas com seus trabalhos e o fazem com a excelência de seus desempenhos. Merecem o cargo que 
ocupam e o salário que recebem.

No entanto, há um grupo inteiramente grande que vê no serviço público apenas uma maneira de 
colocar os “burros na sombra” e aproveitar todos os benefícios que a função pode lhe oferecer, acredi-
tando que estão acima dos demais cidadãos comuns que procuram pelos seus serviços.

O servidor público recebe seus vencimentos através do dinheiro público, sendo assim, é importante 
que ele tenha consciência que o seu patrão é o público. Quando ele trata mal um cidadão que procura 
seus serviços, está tratando mal o seu próprio patrão o que jamais ocorrerá sem consequência no setor 
privado.

Por isso os países que adotam a meritocracia no serviço público alcançam maior excelência nos ser-
viços prestados, porque é inegável que existem servidores públicos que merecem ganhar mais e outros 
que ficam devendo quando o assunto é cumprir suas funções como servidores públicos.
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HUMORNão encha o saco!
Uma cidadã portelense esta indignada com 
o tratamento que recebeu em uma reparti-
ção pública. Ao solicitar um serviço, que 
ao que tudo indica estava indisponível, 
recebeu como despedida do atendente um 
sonoro: - “Não encha o saco!”

Prudência
A utilização de cones para reservar es-
paço para a poda das árvores, embora só 
aconteça na avenida central, é uma atitude 
de segurança que revela prudencia e bom 
senso.

Fica mais da metade
Se for confirmado afastamento de um 
vereador que perdeu seus direitos políti-
cos, a composição original do legislativo 
fica temporariamente com pouco mais 
da metade dos titulares eleitos. Dois edis 
trocaram a missão de legislar por um cargo 
público com melhor remuneração e os 
outros dois estariam afastados. Cacique 
Valdones que obteve 957 votos e está preso 
temporariamente acusado de participar de 
uma quadrilha de assalto à banco e o outro, 
Rubens Furini, que obteve 675 votos, se 
confirmado a perda dos direitos políticos, 
inelegível em decorrência de improbidade 
administrativa no período em que teve a 
confiança do povo para exercer o cargo de 
prefeito municipal. Curiosamente os dois 
são os que obtiveram a maior votação no 
pleito passado.

Tristes bairros
Com raras exceções os bairros da cidade 
continuam esquecidas da administração 
municipal. São várias as reclamações de 
promessas eleitorais que acabaram no 
esquecimento. Desiludidos os moradores 
esperam o próximo pleito. Interrogado 
sobre esta situação um conhecido político 
local saiu com esta:  — Capaz, a gente 
resolve os principais problemas na véspera 
da próxima eleição e eles votam novamen-
te nos mesmos. 

Parabéns!
Comemorar uma obra feita com dinheiro 
público e como bater palmas para o Caixa 
eletrônico após você sacar teu dinheiro.

Um homem colocou um classificado no 
jornal: “Tenho casa para alugar: somente 
para cristãos”.
No dia seguinte apareceu um interessado. O 
dono da casa, um homem muito mal enca-
rado, atendeu e disse:
– O que é que o senhor deseja?
– Quero alugar a sua casa. – respondeu o 
visitante.Diz o homem:
– Ok, ok! E qual o seu nome?
Responde o interessado:
– David Rosenberg!
Diz o senhorio:
– Não, não e não! Eu não alugo casa para 
judeus! O senhor não sabe ler? Não viu es-
crito no anúncio que é casa só para cristãos?
Explica o interessado:
– Eu vi! E é verdade que sou judeu, matam-
bém sou cristão…
Diz o senhorio:
– Estás parvo ou quê? Pensas que sou estú-
pido? Não existe judeu cristão!
Insiste o interessado:
– Mas eu garanto-lhe que sou judeu e sou 
cristão…Então diz o homem:
– Ah, é?! Então vou fazer um teste para 
ver se você é mesmo cristão! – E começa 
o questionário – O que é que tem dentro da 
Igreja Católica?
– A sacristia … – responde o interessado.
– Mais o quê? – pergunta o senhorio.
– Tem o Santo Sudário! – responde o inte-
ressado.
– Mais o quê? – pergunta o senhorio.
– Tem o altar …. – responde o interessado.
– Mais o quê? – pergunta o senhorio.
– Tem o confessionário…. – responde o in-
teressado.
– Jesus é filho de quem? – pergunta o se-
nhorio
– De José! – responde o interessado.
– E de quem mais? – pergunta o senhorio.
– De Maria… – responde o interessado.
– E onde Jesus nasceu? – pergunta o senho-
rio.– Em Belém! – responde o interessado.
– Eu sei que foi em Belém! Eu quero saber 
do local, da casa! – pergunta o senhorio.
– Não era uma casa! Era um estábulo. – res-
ponde o interessado.
– E por que num estábulo? – pergunta o se-
nhorio.
E, farto das perguntas, responde o interes-
sado:
– Porque naquela época, já existia um filho 
da p*ta igual a você, que não alugava casa 
para judeu…

***Pelo menos 4 funcionários entraram 
em contato com a 100.7 para saber sobre 
quem foi o comentário de mau atendimen-
to no poder público.

***Dois pelo menos confessaram ter culpa 
no cartório, mas não foi sobre eles não... É 
a velha estória do chapéu que cabe na ca-
beça.

***A idade mantém velhos hábitos. Na se-
mana que passou um integrante da equipe 
queria saber dos horários da empresa “Pio-
neira”...kkk

***Dizem por aí que a simpatia as vezes 
angariam paixões inexplicáveis.

***Na semana que passou uma moça re-
bebeu uma “carrada” de presentes que fo-
ram de ursinhos, quadros, tortas, bebidas e 
alimentos... Em troca, indelicada, sequer 
forneceu o número do telefone.

***E o centroavante foi julgado e pegou 3 
anos de suspensão no futebol de Redentora.

***Pior foi a surpresa do amigo com a pu-
nição do atleta: “Tu pegaste mais tempo 
que o Guerreiro que era suspeito de cheirar 
cocaína!”

Uma reivindicação que existe desde os anos 90 se tornou realidade. A RGE inaugurou a 
subestação de energia em Tenente Portela. A planta entregue à comunidade foi incluída no 
plano estratégico da CPFL no ano de 2008 e uma década depois esta em funcionamento. 
A melhoria irá beneficiar mais de 100 mil moradores da região e servira de impulso a in-
dustrialização, afirmou o presidente da Companhia no ato inaugural. Detalhes nesta edição.

  Sonho antigo se torna realidade

*** Dizem por aí que os ânimos se exal-
taram numa câmara da região. Um ve-
reador usava a palavra para criticar um 
partido, quando foi interrompido pelo 
assessor juridico da casa. 
*** Dizem até que se não fosse a turma 
do “deixa disso” colocar panos quentes a 
coisa teria ficado seria.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
18/06/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realiza-
da no dia 18 de Junho de 2018, com as seguintes presenças: Vereador 
Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: NATA-
NAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MARRONI 
FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, 
ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB, DERLI DA SILVA/PSDB e MARILENE FÁTIMA 
SILVEIRA/MDB Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a 
Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores 
e o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspon-
dências recebidas pela Casa.

Dando prosseguimento, passou para o espaço de requerimentos e 
proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural que sejam realizados reparos na 
estrada de acesso à propriedade do Sr. Lauri Habitzreiter na localidade 
de Baixo Azul. O vereador justificou sua solicitação, informando que o 
referido munícipe é produtor de leite e em dias de chuva o caminhão não 
consegue entrar na propriedade.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor com-

petente responsável pelo transporte escolar, no sentido de que seja aler-
tado aos motoristas para que estacionem os veículos para embarque e 
desembarque dos alunos no mesmo lado da rua em que está o portão de 
entrada da escola, com objetivo de evitar o perigo aos alunos de atraves-
sar a rua, bem como, nos dias chuvosos, que os alunos se molhem até 
entrar na escola. Este requerimento foi subscrito pelos Vereadores Derli 
da Silva, Elessandro Tiago Fuck e Luis Claudir dos Santos.

Da Vereadora Marilene Fátima Silveira:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de reparos urgentes 
no bueiro do Marco da Pedra, uma vez que o mesmo encontra-se em 
péssimas condições e muitos caminhões necessitam utilizá-lo. 

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de melhorias na es-
trada que vai do Salão do Quilômetro Doze até o Marco da Pedra, pas-
sando por várias propriedades, uma vez que a referida estrada encontra-
-se em péssimas condições e a muito tempo não recebe reparos.

3 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos a realização de reparos na Rua Ângelo 
Splendor, no Bairro Izabel, uma vez que a mesma está em péssimas 
condições de trafegabilidade, e os moradores do local estão preenchen-
do os buracos com entulho de construção para possibilitar o tráfego de 
veículos. 

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1 – Requereu o envio de correspondência ao Sr. Prefeito Munici-

pal e ao Departamento Municipal de Esportes, parabenizando-lhes pela 
belíssima organização do Campeonato Municipal de Bolãozinho, que 
teve seu encerramento no ultimo sábado na localidade de Lajeado Fi-
lisbino. Destacou o vereador que o evento teve grande envolvimento da 
comunidade portelense, o que demonstrou a importância da realização 
do campeonato. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Luis Clau-
dir dos Santos.

2 – Requereu o envio de correspondência aos familiares do Sr. Al-
bino de Carli, transmitindo condolências em razão de seu falecimento 
ocorrido no último dia 16 de junho. Este requerimento foi subscrito pe-
los vereadores Itomar Ortolan, Odilo Gabriel, Elessandro Tiago Fuck, 
Rosângela Fornari e Rubens Antonio Marroni Furini

Dos Vereadores Natanael Diniz de Campos e Rosângela Fornari:
1 – Requereram o envio de correspondência à diretoria e funcioná-

rios da Rádio Província FM de Tenente Portela, parabenizando-os pelos 
29 anos de história do referido meio de comunicação em nosso muni-
cípio.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as Comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 42/2018: Altera o quadro do 

artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.461/2017, que autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal proceder à contratação temporária de profissionais para 
atuarem na rede de ensino municipal e dá outras providências.

Anteprojeto de Lei de Autoria da Vereadora Rosângela Fornari: Ins-
titui o Dia do Homem no município de Tenente Protela e dá outras pro-
vidências.

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 43/2018: Inclui dispositivo 

no PPA, LDO e LOA, autoriza abertura de crédito especial e autoriza o 
Poder Executivo Municipal a receber e repassar recursos para a Asso-
ciação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela/RS, e 
dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade de 
votos.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência 
agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 19 de 
Junho de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenentepor-
tela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Portela.   

Foi inaugurada na manhã de 
quinta-feira, 21, a subestação 
de Tenente Portela que fornece-
rá energia de maior qualidade a 
100 mil clientes da Rio Grande 
Energia (RGE). A construção da 
subestação, Linha de Distribui-
ção (LD) e colocação de quatro 
novos alimentadores foi inicia-
da em 2016, tendo um investi-
mento total de R$22,4 milhões. 
A subestação é responsável por 
receber a energia que chega das 
Linhas de Transmissão, regular 
a tensão e distribui-la, através 
das Linhas de Distribuição e 
alimentadores, até as residên-
cias dos clientes urbanos e ru-
rais, comércio e indústria.

Aproximadamente 126 pes-
soas estiveram reunidas na so-
lenidade ocorrida ontem que 
iniciou por volta das 10h30min, 
contando com a presença do 
presidente da RGE, José Car-
los Saciloto Tadiello e outras 
autoridades da empresa, a  Co-

ordenadora da SEMA e Geren-
te Regional da FEPAM, Elenir 
Damer Linauer, o secretário 
adjunto do Desenvolvimento 
Rural do Estado, Claudemir 
José Locatelli, o presidente da 
Amuceleiro, Éder Borth, além 
do prefeito de Tenente Portela, 
Clair Carboni e lideranças polí-
ticas regionais e um expressivo 
público em geral. 

O projeto que faz parte 
do Plano Estratégico do Gru-
po CPFL Energia, elaborado 
a cada década, beneficiará de 
maneira direta, 40 mil clientes 
de Tenente Portela, Miraguaí, 
Derrubadas, Barra do Guarita, 
Vista Gaúcha e Pinheirinho do 
Vale, além de, indiretamente, 
representarem melhorias no 
fornecimento de energia a mais 
60 mil clientes da região de 
Três Passos. 

Após agradecimento pela 
presença de todos os presentes, 
Tadiello ressaltou que a nova 
subestação e todo o empreen-
dimento inaugurados represen-

tam um acréscimo significativo 
para Tenente Portela e municí-
pios próximos. Destacou ainda 
durante a explanação no evento 
que a empresa gaúcha trabalha 
em prol da comunidade reali-
zando diversas melhorias, ci-
tando como exemplo os 83 mil 
postes de energia elétrica subs-
tituídos nas cidades só no ano 
de 2017. 

O empreendimento aumen-
ta em 50% a capacidade ener-
gética da região. A Subestação 
Tenente Portela tem 20 MVA de 
potência e dela partem quatro 
novos alimentadores de 23 kV e 
uma Linha de Distribuição que 
tem 25,4 quilômetros de exten-
são e é composta por 79 torres 
metálicas. Nesta linha também 
foram instalados dois religado-
res automáticos, equipamentos 
responsáveis por restabelecer 
a energia rapidamente quando 
não há danos físicos na rede 
elétrica e também por auxiliar 
nas manobras de carga em caso 
de contingência. 

RGE inaugura subestação 
em Tenente Portela

Raiana Silva
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Dizem que o primeiro amor a gente nun-
ca esquece. Marcos jamais esqueceu do seu. Ela chama-
va-se Erica. Eles se conheceram numa dessas páginas que 

moldaram a vida jovem no início dos anos 2000 através da internet.
Foi muitos dias e noites de papos no instante em que ambos des-

cobriam as magias do mundo digital. A internet se popularizava no 
mundo e o orkut era o canal de comunicação de todos os brasileiros. 
Logo os dois começaram a postar declarações um ao outro. Mesmo 
sem terem se encontrados pessoalmente eles eram um casal feliz.

Moravam em cidades diferentes, então o encontro físico demorou 
para acontecer. Foi quase quatro meses formatados pela agonia de 
amar a imagem em uma foto e uma voz no outro lado da linha. Foi 
em um dia dos namorados que o tão esperado encontro aconteceu. 

Marcos embarcou em um ônibus e foi ao encontro de sua amada, 
levando consigo uma bagagem de medo e felicidade que juntas to-
mavam conta de todos os seus desejos, percorrendo as suas entranhas 
com aquele frio recorrente que lhe atacava a boca do estômago como 
um vazio gigante.

Ele encontrou Erica na rodoviária. Primeiro precisou enfrentar 
todo o medo que a adolescência lhe reservava ao encontrar os pais da 
primeira namorada pela primeira vez. Aos poucos os “velhos”, muito 
bem intencionados, conseguiram deixa-lo a vontade e ele teve pela 
primeira vez na vida o direito de dizer: “Eu tenho uma namorada.”

Erica era meiga, gentil e inteligente. Os dois gostavam das mes-
mas coisas. Poderia estar nascendo naquele primeiro amor, um único 
amor, daqueles feitos para a vida inteira.

Ele deu a ela um cordão. Singelo, simples, mas um importante 
gesto. Ela deu a ele um cartão e um óculos de sol. Ela não sabia que 
ele nunca tinha usado um óculos de sol. Foi o primeiro e único que 
ele usou durante toda vida. Santa ironia do destino.

Aquele foi um dia mágico. Parecia um daqueles saídos das pá-
ginas de um romance do século passado. Dois adolescentes, recém 
rompendo a infância que ainda mostrava as suas caras nas brincadei-
ras e na inocência, se tocando pela primeira vez, sentindo o sabor de 
um lábio diferente do seu pela primeira vez. Foi a primeira vez que 
Marcos disse eu ti amo, mesmo sem ter dimensão absoluta sobre o 
peso que teria aquelas palavras.

O primeiro e inocente amor. O primeiro e inocente encontro. A 
primeira vez que Marcos andou de mãos dadas junto com uma na-
morada. A primeira vez que Érica pode ligar para sua melhor amiga 
e dizer: “Hoje não posso meu namorado está aqui.”

A despedida diante do ônibus que já estava com o motor ligado 
foi a mais dolorida. O beijo foi o mais demorado. No abraço daque-
les dois apaixonados as lágrimas de um se banhavam nas lágrimas 
do outro.

Marcos tinha vontade de segurar Érica no colo e arrasta-la para 
dentro do ônibus e levá-la consigo. Ele não queria sair de perto dela. 
Naquele instante ele tinha certeza que aquele não era apenas um pri-
meiro amor, era um amor para vida inteira. Ele queria gritar para 
ela um “Eu ti amo” repetido mil vezes para que todos em sua volta 
pudesse ouvir e saber que ele a amava e para sempre a amaria.

Ele na janela do ônibus ficou olhando e acenando como o primei-
ro dos apaixonados que via seu amor juvenil ficar ali parada sorrindo 
e acenando delicadamente.

Durante os dias seguintes as conversas, via internet e telefone que 
já eram muitas, tornaram quase que o tempo todo. Eles se falavam ao 
acordar. Quando qualquer coisa importante acontecia na vida dele a 
primeira pessoa para quem ele queria contar era Erica. E ela não era 
diferente. Enviava mensagem o tempo. O amor juvenil de um tempo 
do SMS, quando as coisas eram mais difícil e a comunicação mais 
custosa deixava tudo ainda mais empolgante.

Ele passou a contar os dias para vê-la novamente. Seria mais de 
um mês depois, mas ele, após de muito insistir tinha conseguido com 
o patrão uma semana de folga. Passaria uma semana ao lado de seu 
primeiro amor. Aquela seria a melhor semana da sua vida. Ele tinha 
feito tantos planos... Pela primeira vez ele esperava ansioso pelas 
férias escolares de inverno.

Ele viajaria na segunda, mas no domingo, na entrada da noite, seu 
telefone tocou e ele recebeu a pior notícia que um jovem de 16 anos 
poderia receber. Naquela tarde seu amor havia falecido. Um acidente 
em uma cachoeira ceifou a vida dela e os planos dele. Marcos nunca 
entendeu como aquilo foi acontecer. Como pôde ser acertado tão for-
te de uma maneira tão certeira que nunca mais poderia se recuperar?  
Que cruel é o destino que de seu primeiro amor lhe permitiu apenas 
a lembrança de um único dia.

Lembrança de um dia

   50 famílias de Redentora serão 
beneficiadas com sementes forrageiras

Na manhã de segunda-feira 
(18/06), reuniram-se com o 
prefeito municipal Nilson Pau-
lo Costa, em seu gabinete, o 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Re-
dentora Osmar Viana dos San-
tos, o Engenheiro Agrônomo 
da Emater/RS-Ascar Diego 
Lucas Rebelatto e o Coordena-
dor Regional SDR Jucelar Ber-
té para assinatura do contrato 
com a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Rural, Pesca 
e Cooperativismo, que prevê 
a liberação de recursos para a 
aquisição de sementes de for-
rageiras de inverno. Na ocasião 
também estiveram presentes 
o tesoureiro do Sindicato Luiz 
Wilmar Bottega, o Vice-Prefei-
to Jaime Jung, os Vereadores 
Vanderlei da Rosa, Denilson da 
Silva, Malberk Dullius, o Se-
cretário da Agricultura e Meio 
Amibente Iodai Vieira, o Pre-
sidente do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento e Chefe de 
Gabinete Volnei de Oliveira e o 
Presidente do Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Ru-
ral Luiz Kern.

O contrato firmado contem-
plará 50 famílias de agriculto-
res familiares já estabelecidas 
pelo Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais, que buscou junto ao 
Governo Estadual tal recurso, 
oriundo do Fundo Estadual de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Pequenos Estabelecimentos 
Rurais – FEAPER e BADE-
SUL.

O projeto foi elaborado pela 
Emater/RS-Ascar, que através 
de convênio com a Prefeitura 
Municipal de Redentora vem 
realizando ações de Assistência 
Técnica e Extensão Rural jun-

to aos agricultores familiares e 
comunidades indígenas do mu-
nicípio. A Prefeitura Municipal 
tem investido recursos para 
custear tais serviços a fim de 
possibilitar a execução de pro-
jetos dessa natureza, que visão 
o apoio a atividade agrícola e a 
melhoria das condições de tra-
balho e de renda dos agriculto-
res familiares.

O contrato prevê a aquisição 
de 375 sacas de aveia preta que 
serão implantadas visando a 
formação de pastagens, fomen-
tando assim a bovinocultura de 
leite do município.

O contrato foi assinado nesta semana no gabinete do prefeito

Braga vai inaugurar 
estação de tratamento

Com um investimento no 
valor de R$ 1,9 milhões utili-
zados para construção de redes 
de captação e estação de trata-
mento de esgoto no dia 29 de 
junho de 2018, às 14 horas será 
inaugurada esta grande obra no 
município de Braga.

A data de inauguração 
foi definida nesta terça-feira 
(19/06) durante audiência do 
prefeito Carlos Alberto Vigne 

(Nei) com a Superintendente da 
FUNASA Karla Viviane Rech 
na Capital do Estado.

Para a entrega final da obra 
estava faltando alguns ajustes o 
que necessitava de um valor fi-
nanceiro na ordem de 74 mil re-
ais, porém em negociação com 
a Companhia Riograndense de 
Saneamento (CORSAN) a qual 
será a empresa responsável pela 
execução e manutenção dos 

serviços, o Prefeito Nei conse-
guiu convencer a Estatal para 
que ela assumisse estes custos, 
economizando assim este valor 
para os cofres públicos do mu-
nicípio. A segunda etapa deste 
projeto no valor de R$ 2,7 mi-
lhões já está em processo lici-
tatório e no dia 06 de agosto do 
corrente ano será conhecida a 
empresa que irá executar o res-
tante da obra.

Concurso de Tenente Portela tem 
mais de 1300 inscritos

Foram homologadas no úl-
timo  dia 18 de junho, as ins-
crições do Concurso Público da 
Prefeitura de Tenente Portela.

No total tiveram suas inscri-
ções homologadas 1. 387 pes-
soas, que estarão disputando 52 
vagas em 19 cargos.

Para o cargo de Agente Ad-
ministrativo, foram homolo-
gadas 433 inscrições, mais 4 
para portadores de deficiência. 
Assistente Social 35 inscritos 
com uma inscrição para porta-
dor de deficiência.  Contador 
16 inscritos, Fiscal Ambiental/
Sanitário 80 inscritos, mais 
uma inscrição de portador de 

deficiência.
Médico teve 5 inscritos, mo-

nitor de creche 56 com mais 
uma inscrição de portador de 
deficiência. Motorista 55 inscri-
tos, nutricionista 40 inscritos, 

mais uma inscrição de portador 
de deficiência.

Operador de máquina 29 
inscritos, Professor de Anos 
iniciais 70 inscritos, professor 
de educação infantil 167 candi-

datos homologados. Para Pro-
fessor de Geografia 8 inscritos 
mais duas inscrição de portador 
de deficiência. Professor de 
História 27 inscritos e Língua 
Inglesa 9.

Já para cargo 
de Professor de 
Educação Física 
com 40 inscritos, 
psicóloga 43 ins-
critos e serviços 

gerais teve 163 homologadas 
com mais duas inscrição de 
portador de deficiência. Téc-
nico Agrícola teve 30 inscritos 
e técnico em Enfermagem 69 
candidatos.

Para o cargo de agente 
administrativo são 433 

candidatos
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Se você costuma sentir cãibras nos músculos das pernas, 
deve saber em primeiro lugar que esta é uma condição 
muito comum em mulheres acima de 50 anos e para a 

paz de espírito, não está ligado a qualquer doença perigosa. Es-
ses espasmos musculares repentinos que causam dor severa estão 
ligados principalmente ao sedentarismo, desidratação e má ali-
mentação. Existem muitas causas, mas o importante é que todas 
são tratáveis.

Os principais distúrbios alimentares estão ligados a maus há-
bitos que impedem o indivíduo de manter uma dieta saudável. Ou 
seja, o que você come vai desempenhar um papel fundamental, 
pois se o corpo não recebe o suficiente de potássio (hipocalemia) 
ou falta de cálcio no sangue (hipocalcemia) contrações muscula-
res noturnas serão mais frequentes.

Além disso, dois outros factores que influenciam negativa-
mente: desidratação e obesidade. Que está ligado ao desempenho 
de exercício físico regular ou ambos de uma ingestão de medi-
camentos, tais como diuréticos, bebidas alcoólicas, que têm um 
efeito semelhante sobre o corpo. A obesidade, por sua vez, gera 
uma situação semelhante para forçar os músculos da perna para 
suportar o peso extra e vai causar mais desgaste, levando ao apa-
recimento de cãibras.

Isso não é tudo, ter um estilo de vida sedentário é também um 
problema. Se você passar longos períodos de pé ou sentado em 
um chão duro, sem mover as pernas, é mais propenso a cãibras 
durante a noite. Isso ocorre porque a circulação do sangue não é 
correta para a musculatura. Nesta situação, um espasmo nas per-
nas resulta em cãibras.

A solução para esta condição depende unicamente do compro-
misso de cuidar do seu corpo.

Manter-se bem hidratado durante todo o dia com água mine-
ral, água de côco e suco de frutas, beber muitos líquidos antes, 
durante e após o exercício, principalmente, repôr sódio durante 
os intervalos de exercícios pesados com transpiração abundante. 
Utilizar uma bebida esportiva. Assegurar uma recuperação ade-
quada com descanso, boa hidratação e boa alimentação (incluir 
comidas salgadas nesse período). Evitar o uso de alimentos e/ou 
medicamentos diuréticos, para minimizar a perda de água corpo-
ral. Assim, o equilíbrio da ingestão de alimentos ricos em cálcio 
e potássio com uma hidratação à base de água, predispõem o seu 
corpo para uma melhor noite de sono. Se o problema persistir, 
recomenda-se que você execute exercícios de alongamento al-
guns minutos antes de deitar.

Pular Corda, Exercício 
Eficiente

Unidade móvel do Sesc estará 
em Miraguaí no dia 28

No dia 28 de junho, a Uni-
dade Móvel de Cultura e Lazer 
do Sesc/RS – RecreArte chega 
ao município de Miraguaí, na 
região de Santa Rosa, com di-
versas atividades gratuitas para 
a comunidade. Até 1º de julho, 
a carreta ficará estacionada na 
Rua lateral ao IEE Fagundes 
Varela, de Miraguaí. Entre as 
atrações previstas, estão: ses-
sões de cinema, espetáculos 
teatrais e brinquedos infláveis. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (55) 3512-
6044, no site www.sesc-rs.com.
br/santa_rosa e na página www.
facebook.com/sescsantarosa.

A unidade móvel conta com 
uma carroceria medindo 12m 
x 2,6m, sonorização e ilumi-
nação, Kit Inflável de Cinema 
de Rua e equipamentos de re-

creação, como jogos gigantes, 
brinquedos infláveis e espaço 
infantil. Apresentações de te-
atro, música, dança, cinema, 
de ações de lazer são parte das 
atrações.

Sobre o Sesc/RS – Com sete 
décadas de atuação no Brasil e 
no Rio Grande do Sul, a Insti-
tuição pertencente ao Sistema 
Fecomércio-RS realiza ações 
em 100% dos municípios gaú-

chos, promovendo o bem-estar 
social de trabalhadores do co-
mércio de bens, serviços e tu-
rismo e de toda a comunidade. 
Todas as 497 cidades gaúchas 
recebem atividades sistemáticas 
em áreas como a saúde, espor-
te, lazer, cultura, cidadania, tu-
rismo e educação. Atualmente, 
a estrutura da Instituição conta 
com 43 Unidades Operacionais 
Sesc e 20 Unidades Sesc/Senac.

D
ivulgação

O vereadores de Humaitáá, 
aprovaram em sessão realizada  
na última segunda-feira (18), o 
projeto de pavimentação asfál-
tica da estrada que liga os mu-
nicípios de Humaitá até Sede 
Nova. 

Após tratativas junto ao go-
verno do estado, foi encami-
nhado o projeto que contempla 
verba federal para a realização 
desta obra, ampliando o perí-
metro urbano da cidade e me-
lhorando a trafegabilidade dos 
veículos que por ela circulam.

Em março deste ano, o pre-
feito de Sede Nova, José Elias 
Paz, havia anunciado que a 

administração do município 
pretendia asfaltar um trecho da 
estrada que faz ligação ao mu-
nicípio de Humaitá, em um to-
tal de 2,5 km de pavimentação.

Naquela oportunidade, José 
Elias já havia confirmado o 

Aprovado projeto para pavimentação 
asfáltica entre Humaitá e Sede Nova

contato com o prefeito de Hu-
maitá, Fernando Wegmann, 
onde foi firmado o esforço para 
que Humaitá também se mobi-
lizasse a fim de asfaltar o trecho 
de 3,5 km que está no território 
humaitense.

A estrada de ligação entre Sede Nova e Humaitá será asfaltada 

R
ádio A

lto U
ruguai

Na manhã da última quarta-
-feira (20/06) o Prefeito de 
Miraguaí Ivonir Botton (Toco) 
recebeu da empresa GRA-
-Assessoria e Consultoria em 
Negócios Internacionais EI-
RELI EPP, a liberação técnica 
do Rolo Compactador, marca 
CXMG, ano 2018, o qual a par-
tir de agora passará a executar 
serviços na melhoria da trafe-

 Miraguaí recebe nova máquina para 
trabalhos na cidade e interior

gabilidade das estradas vicinais 
do município. O Equipamento 
foi recebido através de Emen-
da da Bancada Gaúcha, com 
contrapartida do Estado do Rio 
Grande do Sul, e é resultado 
das viagens do Prefeito Ivonir 
Botton a Capital Federal e Es-
tadual, na busca incessante para 
agregar mais receitas aos cofres 
públicos do município. Segun-

do o Prefeito Toco além desse 
equipamento, outros recursos 
já foram aplicados na aquisição 
de diversos equipamentos e ve-
ículos e que muitos outros estão 
bem encaminhados e quais ser-
virão para solucionar algumas 
das inúmeras demandas do mu-
nícipe Miraguaiense.

Ouça
Província Rural
sábado às 07hs na

100,7 FM
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O Daer – Departamento Au-
tônomo de Estradas de Roda-
gem, iniciou no último sábado, 
dia 16, a instalação dos equipa-
mentos de contagem de tráfego 
em rodovias da região. A ação 
integra o estudo de Contagem 
Volumétrica de Tráfego, coor-
denado pela Superintendência 
de Pesquisas Rodoviárias da 
autarquia.

Os dispositivos serão uti-
lizados exclusivamente para a 
contagem de tráfego. Não ha-
verá nenhuma aferição de ve-
locidade, tampouco a emissão 
de multas. O objetivo é identi-
ficar o número e a classificação 
de veículos que circulam nas 
estradas gaúchas. “Essas infor-
mações serão empregadas para 
planejar ações de construção 
e manutenção da malha viária 
que administramos”, diz o dire-
tor-geral da autarquia, Rogério 
Uberti.

O serviço será executado 
nos seguintes trechos: ERS-
330, entre Miraguaí até o en-
troncamento da ERS-317, para 
Redentora; VRS-822, do en-
troncamento RSC-472 até a ci-
dade de Esperança do Sul.

Na RSC-472 o estudo ocor-

re em dois trechos: primeiro 
entre Palmitinho e o entronca-
mento da RSC-163, e por últi-
mo, do entroncamento com a 
ERS-330, em Tenente Portela, 
até o rio Turvo.

Também serão instalados 
na ERS-406, do entroncamen-
to da ERS-487, em Nonoai, 
até o entroncamento da ERS-
324, em Serraria; na ERS-404 
entre o acesso a Sarandi até o 
entroncamento da ERS-143, 
em Rondinha; na ERS-323, do 

entroncamento da ERS-587 até 
o entroncamento da ERS-325, 
em Pinhal; ERS-150 do entron-
camento da BR-158 com a BR-
386 até Caiçara.

Ao todo, serão instalados 
mais de 500 locais de contagem 
durante o período de um ano, 
no Rio Grande do Sul. Após a 
execução do trabalho de cam-
po, os resultados obtidos ali-
mentarão o banco de dados do 
Daer e o Sistema de Gerência 
de Pavimentos.

Rodovias da região recebem 
equipamentos de contagem de tráfego

Equipe trabalhando em rodovia da região
D

ivulgação

Municípios da região se 
mobilizam para Consulta Popular

Neste ano de 2018 a votação 
para a Consulta Popular será 
realizada nos dias 26, 27 e 28 
de junho em todo o Estado, por 
meio de voto secreto. Estão ha-
bilitados a votar apenas os elei-
tores com domicílio eleitoral no 

Rio Grande do Sul. Os eleitores 
poderão votar em apenas UM 
dos Programas ou Ações cons-
tantes da cédula de votação. 

Na votação on-line e nos 
pontos de votação é necessário 
o número do seu título de elei-
tor. Caso você não o tenha à 
mão, o ambiente de votação na 

internet, permitirá pesquisa di-
retamente no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).  Em Tenente 
Portela haverá pontos de vo-
tação nos ESFs, Centro Cultu-
ral, CAPS, Prefeitura, Escolas 
identificadas, Casa Lotérica, 
Mercado do Colono e Hospital 
Santo Antônio.

Vista Gaúcha constrói espaço cultural
Está em fase de construção o 

Espaço Cultural no Município 
de Vista Gaúcha.

Com recursos do Ministério 
da Cultura através de emenda 
Parlamentar e contra partida do 
Município, está sendo construí-
do uma estrutura de 167,20m², 
que servira de local para reali-
zação de oficinas e eventos no 
Município. Segundo o Prefeito 
Municipal Celso José Dal Cero, 
o Município até então não tem 
um local adequado para reali-
zação de eventos e oficinas que 
vem sendo desenvolvidas pelas 
Secretarias Municipais, e que a 
partir da conclusão desta obra 
teremos um local adequado 
para a realização destes even-
tos. O valor a ser gasto com a 
construção do Espaço Cultural 

é de R$ 259.906,45 (Duzentos 
e cinquenta e nove mil, nove-
centos e seis reais e quarenta e 
cinco centavos), esta obra esta 

dentro das metas, 30 Anos - 30 
Ações e com previsão de con-
clusão da obra para até final do 
ano de 2018.

As obras estão a todo vapor

D
ivulgação

Da varanda da minha casa observo o lago rodeado 
pelo exuberante bosque nativo. A temperatura de 
três graus desse início de inverno e o sol que des-

ponta tímido dão um espetáculo de beleza à parte fazendo 
brotar do espelho d’água uma névoa transparente que bai-
la sem parar mesmo sem o mínimo sinal de vento.

 Há uma quietude absoluta no sítio. Os milhares de 
pássaros, répteis e insetos que vivem por aqui desapare-
ceram completamente. Sei que não morreram. Estão es-
condidos cada um no lugarzinho seguro que prepararam 
antes da chegada do frio.

 As folhas amarelo-avermelhadas começam a des-
pencar, deixando nuas árvores e videiras. As flores já são 
raras.

 Como o inverno é belo!
 Mas qual a razão de muitas pessoas não gostarem 

dessa estação?
 Um amigo responde que os pobres não gostam do 

inverno porque passam frio. Replico que conheço pessoas 
abastadas que também odeiam esse período.

 Se as pessoas carentes não gostam do inverno por 
causa do frio, o problema delas não seria o inverno, mas a 
falta de recursos para agasalhar-se. Todavia, o fato de mui-
tos ricos também não gostarem do inverno permite concluir 
que mesmo agasalhando os pobres, muitos deles continu-
arão odiando a bela estação.

 Há muitos gaúchos que hoje moram no Mato Gros-
so, Pará e Rondônia. Duas foram as razões que os leva-
ram a deixar aqui parentes, amigos, comunidade, bens e 
profissões: adquirir riqueza e fugir do frio.

 Todos escaparam do inverno pampiano. Mas pou-
cos conseguiram riqueza por lá. Alguns ficaram até mais 
pobres, pois as consequências dos fenômenos da deser-
tificação e dessalinização das terras fracas da Amazônia 
provocaram crise no campo e na cidade. Por isso muitas 
dessas pessoas desejam voltar. Com frio e tudo.

 Mas qual o segredo que torna bela e gostosa uma 
estação sem calor, sem flores, borboletas e pássaros? Por 
que algumas pessoas, faça frio ou calor, gostam do local 
onde vivem, e outras não?

 Conta uma lenda que quando Deus criou o homem 
fez também a felicidade, porém a escondeu em um lugar 
que nem seus anjos sabiam. E estabeleceu que o homem 
era quem deveria encontrá-la. Depois de procurá-la pelo 
mundo todo, já desiludido, o homem pede ajuda aos anjos. 
Em vão. Então anjos e homem cobram de Deus uma pista 
para encontrar a felicidade, pois o homem, de tanta triste-
za, já desanimava da vida.

 - Escondi a felicidade dentro do homem – revela o 
Criador. 

 Há uma razão em cada elemento da Criação. Se 
Deus demarcou as estações do ano é porque isso é neces-
sário e bom para nós. No entanto, se não gostamos desta 
ou daquela estação ou do local onde vivemos, é porque 
não aprendemos a nos relacionar com a obra da Criação 
e com nós mesmos. E se isso acontece é provável que 
também passemos a não gostar de outro clima ou de outro 
local. Quantos foram para o Norte para fugir do frio, e hoje 
queixam-se da malária, dos mosquitos... E do calor.

 O que falta para o homem é encontrar a felicidade. 
Que não está numa cidade, no verão, outono ou inverno. 
Nem no casamento, viagem, trabalho ou dinheiro. Está 
dentro dele.

 Mas para encontrar a felicidade dentro de nós, pre-
cisamos de ajuda. Não de pessoas ou de coisas materiais. 
Precisamos da ajuda de Deus, que nos criou e escolheu o 
lugar para vivermos.

 Só Deus pode levar o homem a encontrar a felici-
dade no labirinto do ser. Basta para isso que o aceitemos 
como Senhor absoluto.

 E aí passaremos a gostar do calor, da chuva, do 
sol, das árvores, dos animais, da nossa profissão, da nos-
sa cidade, das outras pessoas. E do inverno.

Para gostar do inverno
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Rádio Província: Uma emissora com os pés 
em Tenente Portela, braços na região e os 

olhos voltados para o mundo

No último domingo, 17 de 
junho de 2018, a Rádio Provín-
cia FM, comemorou 26 anos de 
atuação efetiva na região Noro-

este do Rio Grande do Sul, Oes-
te de Santa Catarina e Leste da 
Argentina. 

 Inaugurada em 17 de junho 
de 1989, a emissora se tornou 
ao longo desses últimos 29 
anos, líder absoluta de audiên-
cia em Tenente Portela e uma 
das emissoras mais lembradas 
pelos ouvintes de mais de 80 
municípios.

 No início, operando com 
apenas 250 watts, a partir da 
exigência da comunidade re-
gional foi mudando de catego-
ria, até se tornar a primeira FM 
regional classe “A” da região, 
hoje com destaque estadual.

A Rádio Província FM sem-
pre primou pela modernidade e 
interação absoluta com o povo 
desta região. Sendo que nos 
últimos anos tem investido na 
abrangência das mídias digitais 
com produções de qualidade 
que tem mostrado um resultado 
absolutamente positivo neste 
segmento. A emissora tem hoje 

cerca de 20 mil seguidores no 
Facebook, sendo todos eles de 
maneira orgânica, ou seja, ape-
nas formada por pessoas que de 

fato desejam curtir e seguir a 
páginas sem seguidores pagos, 
como muitas vezes é observado 

A Rádio Província possuí um histórico muito importante de 
participação na vida da comunidade regional e isso se deve a ca-
pacidade da emissora de se adaptar a todos momentos vividos 
pelos meios de comunicação do Brasil.

As músicas buscam contemplar ao longo da programação o 
maior número de ouvintes possíveis, atingindo a maior parcela da 
comunidade, embasada em pesquisas e seguindo o gosto popular.

Sempre renovando e se reinventando a emissora apresenta 
programas com conteúdo e que tem por objetivo, informar, cons-
cientizar, interagir e animar o dia-a-dia dos ouvintes.

Na grade da emissora estão alguns dos mais tradicionais pro-
gramas de rádio da região, como o Tribuna Popular que vai ao ar 
todos os sábados as 12h30min apresentado pelo jornalista Jalmo 
Fornari desde que a emissora abriu as portas ou o Mateando com 
a Província que já teve diversos apresentadores de destaque no 
rádio regional e que atualmente é apresentado por Cleiton Figuei-
redo e vai ao ar todos os domingos a partir das 10 horas.

No jornalismo além do Tribuna Popular ainda podem ser des-
tacados na programação da 100,7 os programas Estação Província 
que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 8 horas da manhã 
com apresentação de Jonas Martins e o Revista 100,7, principal 
noticiário do rádio regional apresentado por Jonas Martins e An-
gelita Cristina. Além dos produtos da Rede Gaúcha Sat como o 
Noticia Hora Certa e o Correspondente Rede Gaúcha Sat.

Na área de entretenimento, informações e serviços destacam-
-se os programas Bom Dia Província apresentado por Maicon 
Spanic de segunda a sexta sempre a partir das 05 horas da manhã 
e o Estrada da Vida apresentado por Angelita Cristina também de 
segunda a sexta a partir das 10 horas.

Durante as tardes a emissora passou por grandes transforma-
ções nos últimos dias e traz uma programação musical interativa 
e muito próxima do ouvinte com o alto astral do programa De 
Bem com Você apresentado por Raiana Silva de segunda a sexta 
às 13 horas e o Show do Figueiredo, às 14 horas, apresentado por 
Cleiton Figueiredo. Os dois locutores ainda dividem microfones 
no programa Melhor da Tarde que vai ao ar de segunda a sexta às 
15 horas. As 17 horas fechando a programação da tarde o ouvinte 
pode acompanhar o programa Boteco Província, apresentado em 
sua primeira parte por Angelita Cristina e na segunda parte por 
Jonas Martins.

A noite da Província começa as 19 horas com o A voz da Pro-
víncia apresentado por Jonas Martins que inclui música e notí-
cias, além do Clube das Gurias com Raiana Silva que vai ao ar 
ás 21 horas com entrevistas e muita interatividade e prêmios. A 
programação ainda conta com o programa Papo de Bar, apresen-
tado por Cleiton Figueiredo a partir das 23 horas.

Centenas de ouvintes entram em contato diariamente com a 
emissora pedindo músicas e interagindo com a programação, de 
diversos municípios da região, mostrando o poder de interação e 
de capacidade de informar e entreter que emissora adquiriu ao tra-
balhar com credibilidade e compromisso ao longo desses 29 anos.

PROGRAMAÇÃO 
DIFERENCIADA

nas páginas de outros veículos 
de comunicação.

As produções audiovisuais 
têm recebido uma constante 
atualização para oferecer para 
o ouvinte e internauta um ma-
terial de qualidade e de im-
portância regional, como é por 
exemplo o quadro de web do-
cumentários intitulado Persona-
gens e Talentos da Nossa Terra 
que resgata a história da região 
através da trajetória de pessoas 
que ajudaram a escreve-la. 

Os vídeos desse quadro che-
gam a marca de 150 mil visu-
alizações e alcançam mais de 
meio milhão de internautas por 
produção. Diariamente a emis-
sora produz o noticioso Provín-
cia Noticia, especialmente para 
o internauta.

ACESSE:
www.clicportela.com.br
www.provinciafm.com
www.yucuma.com.br

A Província é destaque na coberturas dos maiores eventos

Uma equipe que trabalha incnasávelmente para levar o melhor conteúdo até o ouvinte
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Há 29 anos, surgia na região, 
a Rádio Província FM. Autori-
zada a entrar no ar em portaria 
assinada em 08 de setembro 
de 1988, pelo então ministro, 
Antônio Carlos Magalhães, a 
emissora iniciou as suas trans-
missões em 17 de junho de 
1989, em caráter experimental. 

No dia 19 de julho, com a 
presença de autoridades locais 
e regionais, a 100.7 FM foi 
inaugurada oficialmente. Desde 
o primeiro dia de transmissões, 
a Província FM levou ao ar uma 
programação dirigida ao públi-
co de rádio regional, inovando 
o estilo das emissoras em FM 
existentes neste canto do Rio 
Grande do Sul, seguida algum 
tempo atrás pelas demais emis-
sora. A 100.7 tinha um trans-
missor de apenas 250 watts e 
já nos primeiros meses se fez 
necessária um processo de al-
teração da potência para corres-
ponder à expectativa regional. 
Em 1991, a emissora era eleva-
da da classe “C” para a classe 
“B” e em 1995, foi autoriza-
da a funcionar na classe “A4” 
que coloca como uma emisso-

Rádio Província:  Uma  trajetoria 
de sucesso  na comunicação

ra de caráter regional no plano 
de radiodifusão do DENTEL. 
No ano que passou novamente 
pressionada pelo mercado com-
petitivo a emissora foi autoriza 
a subir de classe para “A3”, 
projeto que se efetivou durante 
a 4ª Expotenpo.

A emissora dirigida pelo 
jornalista Jalmo Fornari, foi 
sempre um marco de inovações 
e revelações no rádio regional. 
Já em 1992, a empresa adquiriu 

computadores 386, vanguarda 
naquele tempo, para controle 
operacional. Foi umas das pri-
meiras emissoras do interior 
gaúcho a operar com sistema 
digital através da reprodução 
de mídia pelo formato MP3.   
Antes disso a emissora já havia 
sido pioneira na utilização de 
CDs, em um tempo que 99,9% 
dos sucessos musicais eram im-
pressos em discos de vinil. Foi 
a primeira na região a adotar o 

já obsoleto Mini Disc Player 
(MDS). Com alteração para 
classe “A”, a 100.7, adquiriu 
equipamentos MTA – 10.000 
wats, de última geração, uti-
lizados então, apenas por re-
des como RBS e Pampa. Com 
passar dos anos foi agregando 
qualidade em seus equipamen-
tos e hoje se destaca no cená-
rio regional .  O pioneirismo da 
100.7 FM também ocorreu na 
área digital. Desde 1995, a em-
presa mantinha o site www.yu-
cuma.com.br, hoje, atualizado 
para www.clicportela.com.br 
que possui informações diver-
sas sobre a empresa e a região, 
se tornando o grande portal de 
notícias regional. Recentemen-
te o Sistema Província reativou 
o endereço www.yucuma.com.
br, onde passou a disponibilizar 
de maneira gratuita as edições 
digitais do Jornal Província.

Por seu quadro funcional 
passaram ótimos profissionais, 
entre eles, alguns que iniciaram 
a carreira na Província FM e 
outros que conseguiram desta-
que na comunicação regional e 
estadual. Entre eles, o primeiro 

grande destaque da emissora, o 
hoje advogado, André Sturmer, 
ao sair da 100.7 foi ser apresen-
tador da RBS TV Santa Rosa. 
Adriana Moreno, que iniciou 
na Província e teve várias pas-
sagens em importantes emisso-
ras do interior e capital do es-
tado. Adriana Sturmer, formada 
em Comunicação Social e com 
passagens após a Província, 
aonde estreou, como na Rede 
Atlântida. Paulo Farias que até 
poucos dias atrás ainda ocu-
pava o microfone da emissora 
e Angelita Cristina que é um 
dos grandes símbolos do rádio 
regional, que descontando um 
período em que deixou a emis-
sora, já faz parte da equipe da 
100,7 há quase 20 anos.

Atualmente a emissora man-
tem em seu quadro uma equipe 
altamente qualificada e selecio-
nada para que a mesma possa 
levar até o ouvinte uma progra-
mação que agrade e contemple-
-o da melhor maneira possível. 
Entre locutores e trabalhadores 
direta e indiretamente a emisso-
ra gera atividade para pelo me-
nos 15 pessoas.

Não é só rádio ou jornal o 
que se faz no Sistema Província 
de Comunicação. Conforme o 
diretor, jornalista Jalmo Forna-
ri, o maior orgulho da empresa, 
não é o resultado contábil que 
quase sempre foi reinvestido 
em melhorias e benefícios para 
a região e para a emissora. 

Em sua opinião, o maior or-
gulho da 100.7 FM é o trabalho 
comunitário e social que a equi-
pe sempre pautou como priori-
tário. Foram dezenas de lutas 
regionais assumidas, entre elas, 
a telefonia celular para a região, 
a luta pelo turismo, por asfalto, 
pela continuidade das rodovias, 
pela ampliação do sistema de 
água em Tenente Portela, pela 
manutenção do bosque muni-
cipal, entre tantas outras lutas 
vencidas pela comunidade.

O primeiro slogan do de-
partamento de jornalismo da 
emissora, utilizado até hoje, na 
abertura do programa Tribunal 
Popular, foi uma adaptação da 
manifestação de Roquette Pin-
to na inauguração da primeira 
emissora de rádio do Brasil na 

década de 20: “Rádio, um ins-
trumento da democracia”. 

– Talvez a abertura que a 
100.7 FM sempre permitiu aos 
mais variados setores políticos 
e sociais da região tenha sido a 
fórmula de seu sucesso – pon-
dera o seu fundador. Sucesso 
firmado na premissa de que um 
veículo de comunicação, é sem 
dúvida alguma, um instrumento 
de fomento ao desenvolvimento 
comunitário. A Província FM, 
em 29 anos de funcionamento, 
nunca cobrou pela vinculação 
de campanhas comunitárias 
que envolvessem a UNICEF. 
Aliás, a emissora considerada 
parceira da entidade, da APAE, 
igrejas, religiões, dos clubes de 
serviços, campanhas comuni-
tárias, dos hospitais públicos, 
das administrações municipais, 
estaduais, transformando como 
utilidade pública, avisos de in-
teresse de marginalizados so-
ciais. 

Ao longo de mais de duas 
décadas e meia, a Província FM 
foi parceira sem custo algum de 
centenas de iniciativas promo-
vidas por escolas, associações, 

entidades preocupadas com a 
formação e o desenvolvimento 
comunitário.

Fora a isto, muitas vezes, a 
100.7 FM liderou promoções 
com o intuito de proporcionar 
integração e lazer ou auxílio 
aos moradores da região. Reali-
zou por vários anos, o Encontro 
de Bandas, o Festival de Mú-
sica Gaúcha, a Noite de Pás-
coa 100.7 e a Gincana Cultural 
100.7.  É também responsável 
por diversas campanhas solidá-
rias que beneficiaram centenas 
de pessoas em momentos de ex-
trema dificuldade tornando-se 
um instrumento para unir quem 
precisar e quem deseja doar.

Para o diretor, Jalmo For-
nari, a iniciativa que está mar-
cando a história da emissora, 
é o Natal da Criança Carente. 
– Foram as noites mais emo-
cionantes da minha vida – lem-
bra ele. – Quando a situação 
financeira nos permitia, num 
trabalho de equipe que envol-
via absolutamente todo nosso 
pessoal, nos distribuíamos no 
Natal, sem qualquer apoio ex-
terno, presentes a mais de mil 

crianças carentes de nossa ci-
dade, enfeitando o nosso prédio 
com mais de doze mil lâmpa-
das. Eram contratados shows e 
vivíamos uma noite de ternura, 
carinho e amor, com a presença 
de milhares de portelenses. To-
dos pensavam que estavam re-
cebendo, mas no fundo eu sabia 
que nós estávamos devolvendo 
um pouco do carinho e atenção 
que nos emprestavam durante o 

Compromisso com a
 comunidade regional

ano todo – sublinha o jornalis-
ta. O evento continua ocorren-
do anualmente e agora agrega a 
doação de milhares de ouvintes 
que fazem o evento acontecer.

 Para o diretor da emissora, 
esse é apenas mais um capítulo 
do compromisso da 100.7 FM 
com a sua comunidade, reite-
rando que a parceira continua-
rá indissociável da filosofia da 
empresa.

Jalmo Fornari apresentando o Tribuna Popular nos primórdios da Rádio 
Província

Jalmo Fornari e André Stümmer na inauguração da emissora
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No dia dezoito de junho de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Derruba-
das, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO CARVALHO. A 
sessão também contou com a presença dos Vereadores: DEJAIR 
JOSÉ GIACOMINI, LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CE-
LESTE TUZZIN, ERNO BOMM, MAGNUS ANTÔNIO GE-
ROLDINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO MACHADO 
VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vota-
ção a ATA Nº 018/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 04 de 
junho de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por unanimidade, 
bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 019/2018, 
da Sessão Ordinária realizada no dia 11 de junho de 2018, às 19 
horas. 

Não havendo Vereadores inscritos no espaço de REQUERI-
MENTOS, de imediato o Presidente passou ao espaço da ORDEM 
DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para apreciação 
dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 015/2018: que Dispõe sobre o Servi-
ço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM/
POA) e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado 
por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 016/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a conceder auxílio transporte aos estudantes uni-
versitários residentes no Município de Derrubadas/RS e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei permanece sustado para maiores 
estudos. 

PROJETO DE LEI Nº 017/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a receber imóvel em doação, autoriza a denominar 
Rua Pública do Perímetro Urbano do Município de Derrubadas e 
dá outras providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de 
Urgência aprovado por unanimidade, e em seguida foi o mesmo 
baixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 018/2018: que Autoriza o Poder Execu-
tivo a firmar convênio com o Lar Bom Pastor de Ivagaci e Escola 
Profissional de Boa Vista do Buricá/RS e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por 
unanimidade, e em seguida foi o mesmo baixado para as Comis-
sões Permanentes.

    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Derrubadas

GERAL

Extravio de Bloco
SIGFREDO BERTOLDO ALBRECHT residente no município deMIRA-
GUAÍ/RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (185 952481 a 185 952490 ) com inscrição estadual 
sob o nº 143/1096366, série P 117174561.

Nesta semana o Jornal Pro-
víncia trás em pauta a reclama-
ção recebida de um cidadão de 
Tenente Portela, que implica 
diretamente na vida da comu-
nidade em geral. O indivíduo, 
que optou por manter sigilo so-
bre sua identidade, relatou que 
não está conseguindo fazer a 
sua carteira de trabalho a mais 
de 2 meses em seu município. 
Perante tal denúncia, nossa re-
portagem foi atrás do departa-
mento responsável para saber 
como anda o trabalho em Te-
nente Portela e pesquisou tam-
bém em outros municípios que 
realizam a atividade na região. 

A pesquisa, realizada via 
ligação telefônica, iniciou por 
Palmitinho, cidade a 29,4 km, 
referência para muitos muní-
cipes pela eficiência e agilida-
de na prestação do serviço. O 
funcionário público, responsá-
vel pelo departamento, Cleonir 
Candaten, afirmou que o prazo 
de entrega do documento tem 
tempo máximo de 7 dias, sendo 
este em casos extremos. Cleo-
nir ressalta que após a apresen-
tação dos documentos e envio 
do pedido, os veículos da se-
cretária de saúde do município 
passam na sede do Ministério 
do Trabalho, no caso em Passo 
Fundo, e transportam os mate-
riais até a cidade. 

O funcionário diz ter ficado 

apenas um dia sem atendimen-
to aos cidadãos, devido a falhas 
no sistema. Mas afirma que este 
foi um caso extremo já que em 
problemas sistemáticos, procu-
ra imediatamente os órgãos res-
ponsáveis conseguindo a solu-
ção das inconsistências, sendo 
está uma das justificativas para 
a eficácia na emissão da cartei-
ra, além da utilização dos trans-
portes diários da área da saúde. 

Sobre a procura pela reali-
zação da carteira de trabalho, 
Cleonir afirma se impressionar 
com o número de pessoas ad-

vindas de Tenente Portela, Bar-
ra do Guarita e Vista Gaúcha. 
No mês, cerca de 30 jovens e 
adultos de Tenente Portela pro-
curam o órgão para a confecção 
do documento. Segundo relatos 
queixosos dos cidadãos ao fun-
cionário, a aproximadamente 3 

meses a emissão não está sen-
do feita no município. O valor 
impressiona em comparação a 
Vista Gaúcha, onde a quantia 
de moradores a procura mensal 
pelo departamento palmitiense 
chega a dobrar.  

Outro ponto buscado por 
moradores era a cidade de Três 
Passos, mas o atendimento es-
tava suspenso a certo tempo 
para adequações e capitação 
técnica, segundo afirmou a fun-
cionário Catiane Bozz. Ela afir-
ma que as carteiras de trabalho 
estavam sendo encaminhadas 
para Tenente Portela, porém 
devido a atrasos nas entregas 
e solicitações dos pedidos, fo-
ram paradas de ser enviadas. 
Catiane ressalta que o departa-
mento, próximos 15 dias estará 
normalizando a prestação de 
serviço, estará disponível para 
a comunidade regional.  Na 
região, Redentora entrou nesta 
semana para o rol de cidades 
que confeccionam carteiras de 
trabalho. Após trabalhos da ad-
ministração, o município voltou 
a realiza desde a última quarta-
-feira, 20, o documento para os 

cidadãos. 
As opiniões sobre a pres-

tação do serviço em Tenente 
Portela se polarizam, segundo 
constatação feita por nossa re-
portagem. Enquanto morado-
res relatam não conseguirem 
realizar o documento a mais 

Tenente Portela enfrenta
 dificuldades para confeccionar 

Carteiras de Trabalho

de 2 meses, o responsável pelo 
departamento, João Clodoir Sa-
piecinski, afirma que a suspen-
são perdura a aproximadamente 
15 dias. João menciona que um 
problema na renovação do con-
venio municipal fez com que o 
serviço fosse suspenso. 

O funcionário ressalta que 
aguarda, assim como a co-
munidade, a resolução desta 
inconsistência para ativar o 
atendimento na microrregião. 
Segundo ele, na próxima se-
mana será entrado em contato 
novamente com a central para a 
normalização do atendimento. 
Sobre a situação das emissões 
das carteiras de trabalho por-
telense fomos orientados pelo 
atendente a entrar em contato 
com o Ministério do Trabalho, 
de Passo Fundo, porém as liga-
ções não foram atendidas. 

A Carteira de Trabalho e pre-

vidência social é o documento 
responsável por registrar toda 
atividade profissional do brasi-
leiro que trabalha pelo regime 
da CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho). Através desses 
registros, é possível garantir ao 
trabalhador direitos trabalhistas 
como a aposentadoria, o segu-
ro-desemprego e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS). Ela informa a data 
de admissão, tempo do vínculo 
empregatício, salário, paga-
mento do seguro-desemprego e 
do PIS, férias e a data de saída 
do emprego.

A busca pelo primeiro em-
prego ganha um empecilho 
quase que inadmissível, quando 
um município que é referência 
regional, como Tenente Portela, 
não presta um serviço básico 
como a confecção de uma car-
teira de trabalho.
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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 exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III 
e IV.
O cidadão ANTÔNIO ALVAIR DA SILVA nascido em Três Passos - RS aos 
17 de novembro de 1968.  Filho de Valdir Soares da Silva e de Marilda de 
Jesus da Silva.
E dona SANDRA MARIA DALL’AGNOL nascida em Frederico Westpha-
len- RS aos 8 de agosto de 1978. Filha de Nelso Francisco Dall’Agnol e de 
Maria Dall’Agnol. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na im-
prensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 28 de maio de 201
8.                                                Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE MIRAGUAÍ-RS.

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

O Sindicato nas Indústrias da Alimentação de Miraguaí con-
voca todos os associados quites com a entidade para Assembleia 
entre os dias 27,28 e 29 de junho de 2018. Tendo como local a 
RS 330, Km 03, Bairro Irapuá-Miraguaí-RS, enfrente ao estacio-
namento da Empresa Mais Frango ao ar livre, inicio em primeira 
chamada ás 16:30 horas e em Segunda Chamada ás 17:00, com a 
seguinte ordem do dia:

1º PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO 2017;
2º ASSUNTOS GERAIS. 
                                                  

   RAIMUNDO ADOLFO HEPP  
PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE MIRAGUAÍ-RS.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de 

MIRAGUAÍ-RS com sede na Rua Germano Eise Pit, nº 47, Centro 
Miraguaí, convoca todos os trabalhadores nas Indústrias da Alimen-
tação da Empresa Mais Frango, Embutidos Yucumã e Fábrica de ra-
ção para Assembleia entre os dias 27,28 e 29 de junho de 2018, ten-
do como local o pátio enfrente ao estacionamento da Empresa Mais 
Frango, RS 330, Km 03, Bairro Irapuá-Miraguaí-RS, com inicio ás 
17:00 hs em Primeira chamada e ás 17:30 hs em Segunda chamada.                                                                                                                        
Com a seguinte ordem do dia.

• Aprovação da Contribuição Assistencial.

RAIMUNDO ADOLFO HEPP
     PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018. OBJETO: Aquisição de ve-
ículos (usados) para transporte escolar. JULGAMENTO: 05/07/2018 
às 08h:30min. LOCAL: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 
1.015. INFORMAÇÕES: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, 
site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.
br. V. Gaúcha, 22/06/2018.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2.018. OBJETO: Seleção de 
melhor proposta para instalação de unidade produtiva de leitões e cre-
chário de suínos na forma da Lei Municipal nº 2.497/2018. JULGA-
MENTO: 24/07/2018 às 08h:30min. LOCAL: Centro Adm. Mun., sito a 
Av. Nove de Maio, 1.015. INFORMAÇÕES: Fone (55)3552-1022, site 
www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. 
V. Gaúcha, 22/06/2018.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2.018. OBJETO: Instalação de sis-
tema de abastecimento de água na Linha Crespan. JULGAMENTO: 
13/07/2018 às 08h:30min. LOCAL: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove 
de Maio, 1.015. INFORMAÇÕES: Fone (55)3552-1022, site www.vis-
tagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaú-
cha, 22/06/2018.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 095/2018
DATA: 18/05/2018
CONTRATADO: DECIO ADELAR WEBER 

EIRELI
CNPJ: 91.455.253/0001-05
OBJETO: Aquisição de insumos agrícolas e de 

mudas de árvores frutíferas referente ao Convênio 
FPE 2846/2017

VALOR R$: 6.875,00

CONTRATO Nº 096/2018
DATA: 30/05/2018
CONTRATADO: ODIRLEI CANOVA ME
CNPJ: 12.420.141/0001-42
OBJETO: Aquisição de Abrigos Escolares 

para uso nas Escolas Municipais e de Camisetas 
para utilização dos grupos do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

VALOR R$: 11.307,00

CONTRATO Nº 097/2018
DATA: 06/06/2018
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

para desenvolvimento dos grupos/oficinas/ativi-
dades do Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos - SCFV

VALOR R$: 14.952,50

CONTRATO Nº 098/2018
DATA: 06/06/2018
CONTRATADO: ELENIDES DOS SANTOS 

FRANCHINI ME
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

para desenvolvimento dos grupos/oficinas/ativi-
dades do Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos - SCFV

VALOR R$: 8.590,00

CONTRATO Nº 099/2018
DATA: 06/06/2018
CONTRATADO: DAIANA VOGEL ZIM-

MERMANN EIRELI
CNPJ: 15.823.601/0001-71
OBJETO: Aquisição de bomba à vácuo e vál-

vula quatro vias para utilização no Caminhão 
Mercedes Benz placa IBN 8231

VALOR R$: 13.990,00

CONTRATO Nº 100/2018
DATA: 07/06/2018
CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição de insumos agrícolas e 

de sementes de pastagem referente ao Convênio 
FPE 2846/2017

VALOR R$: 38.887,00

CONTRATO Nº 101/2018
DATA: 13/06/2018
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de material hidráulico 

para manutenção das redes de água no Municí-
pio

VALOR R$: 30.408,50

CONTRATO Nº 102/2018
DATA: 13/06/2018
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de material hidráulico 

para manutenção das redes de água no Municí-
pio

VALOR R$: 4.885,40

CONTRATO Nº 103/2018
DATA: 13/06/2018
CONTRATADO: ELIANDRO DOS SAN-

TOS 01270285017
CNPJ: 15.813.192/0001-22
OBJETO: Contratação de empresa especiali-

zada para manutenção do sistema de iluminação 
pública e similares, visando o atendimento das 
necessidades do Município

VALOR R$: 60.000,00

CONTRATO Nº 104/2018
DATA: 15/06/2018
CONTRATADO: DP CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA EPP
CNPJ: 11.663.640/0001-06
OBJETO: Construção/Adequação a ser reali-

zado junto ao prédio localizado na RSC 163 em 
estrutura pré-moldado para a futura instalação 
de uma indústria

VALOR R$: 358.002,07

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS NO ANO DE 2018.

Três Passos sanciona lei que 
beneficia produtor de leite

Um momento importante 
para os produtores de leite do 
Município de Três Passos acon-
teceu na manhã, desta quinta-
-feira, dia 21 de junho, quan-
do  o prefeito Municipal, José 
Carlos Amaral, sancionou a Lei 
Municipal nº 5.356/2018 que 
concede incentivo ao Programa 
Renda Leite e institui Bônus de 
Subsídio à Produção Leiteira.

O ato aconteceu no Gabine-
te da Prefeitura Municipal com 
a presença do vice-prefeito, 
Jorge Leandro Dickel, do secre-
tário Municipal de Agricultura 
Evandro Augusto Colombo, 
além dos secretários Munici-

pais de Finanças, Fábio Go-
etz, e de Planejamento, Carlos 
Bourscheid.

Conforme a nova políti-
ca pública, o Poder Executivo 
Municipal de Três Passos, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Agricultura vai conceder um

incentivo ao aumento da 
produção leiteira no valor de 
R$ 0,01 (um centavo), para 
cada litro de leite produzido e 
formalmente comercializado 
com nota de produtor rural, 
para os produtores cadastrados 
no Programa Renda Leite.
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Sicredi disponibiliza R$ 6,93
 bilhões para Safra no RS e SC

Para o novo Plano Safra 
2018/2019, o Sicredi está dis-
ponibilizando para o Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina, mais 
de R$ 6,93 bilhões em crédito 
rural, com estimativa de reali-
zar cerca de 114 mil operações. 
Desse total, R$ 5,93 bilhões 
vão para custeio, comercializa-
ção e investimento em linhas do 
Pronaf, do Pronamp e demais. 
E mais, R$ 1 bilhão será dire-
cionado para operações com 
fontes do BNDES. 

Ao todo no Brasil, o Siste-
ma Sicredi está disponibilizan-
do mais de R$ 16,18 bilhões em 
crédito rural para o Plano Safra 
2018/2019, com a expectativa 
de gerar cerca de 214 mil ope-
rações, entre custeio e investi-
mento. No fechamento conso-
lidado nacional do ciclo Safra 
2017/2018, o Sistema Sicredi 
liberou mais de R$ 11,6 bilhões, 
com resultado 16% superior a 
safra anterior, com a efetivação 
de 195 mil operações.

Os mercados do Rio Gran-
de do Sul e de Santa Catarina 
mostram que – independente 

das adversidades climáticas, 
econômicas ou de mercado -, 
seguem mantendo o nível de 
contratação de crédito rural em 
crescimento. Prova disso, são 
os números gerados na safra an-
terior onde, os dois estados, re-
alizaram 102.615 mil operações 
que somaram R$ 4,98 bilhões 
em crédito. Juntos, RS e SC, re-
presentam 43% do total libera-

do pelo Sistema Sicredi no país. 
Por conta da sua missão dire-
cionada para o crescimento sus-
tentável, o Sicredi busca estar 
juntos com os associados para 
apoiá-los no financiamento da 
produção e nos investimentos 
em sua propriedade. Com isso, 
gera desenvolvimento aos asso-
ciados que se estende – natural-
mente - a toda a comunidade. 

Vitor Augusto Rizzardi, presidente da Sicredi

Sicredi

Inverno terá mais períodos 
frios em 2018

O inverno, que começa ofi-
cialmente nesta quinta-feira, 
21 de junho, às 7h07min, não 
repetirá o padrão de 2017 que 
foi de poucos períodos frios e 
muitos dias amenos ou quen-
tes, antecipa a MetSul. Isso não 
implica um inverno rigoroso, 
mas uma estação que neste ano 
estará mais perto dos padrões 
históricos na temperatura, mui-
to em consequência das con-
dições do Pacífico. O inverno 
marca o período mais frio do 
ano no Rio Grande do Sul. As 
jornadas mais frias costumam 
ocorrer sob influência de ciclo-
nes extratropicais intensos no 
Atlântico Sul e que são respon-
sáveis por impulsionar massas 
de ar muito gelado para o Es-
tado. A transição de períodos 
amenos ou quentes para frios 
pode se dar bruscamente com 
alto risco de tempo severo na 
forma de temporais com vento 
forte e granizo, especialmente 
se estiver presente um fenôme-
no conhecido como corrente de 
jato de baixos níveis, que traz ar 
quente e vento Norte com forte 
intensidade antecedendo a chu-
va e os temporais. Essas cor-
rentes de vento quente a cerca 

de 1500 metros de altitude são 
comuns horas antes da chegada 
de frente fria intensa associada 
a um grande ciclone. Em todos 
os anos se verifica este tipo de 
cenário em nos casos mais ex-
tremos há formação de torna-
dos, como se viu entre os últi-
mos dias 11 e 12 de junho em 
cidades do Norte do Rio Gran-
de do Sul.

A chuva no inverno de 2018 
deve apresentar grande varia-
bilidade regional sem excessos 
generalizados como em 2015, 
ano de Super El Niño. No geral, 
não se espera um inverno muito 
chuvoso em 2018 e os maiores 
volumes no Sul do Brasil de-
vem ocorrer no Rio Grande do 
Sul. Mesmo assim é altamente 
provável que ocorram eventos 
regionalizados de chuva em al-
tos volumes em curto período.

Julho não deve ser tão gela-
do como junho, mas ainda terá 
maior frequência de massas de 
ar frio. Ao menos uma a duas 
incursões polares devem ser 
fortes. Agosto e setembro de-
vem ter dias frios, com períodos 
até gelados, mas o número de 
jornadas de temperatura amena 
ou de calor aumenta. .

EM SOCIEDADE
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Por Ingrid Krabbe

GERAL

Quando falamos em preparação para a Ciranda 
de Prendas e Entrevero de Peões, não existe a 
fórmula perfeita.

    Cada participante sabe onde quer chegar e até mes-
mo aonde pode chegar. E esse autoconhecimento é mui-
to importante, pois é ele que vai definir, lá na frente, se a 
experiência da Cirando ou Entrevero valeu ou não a pena 
conquista ou não uma faixa.

   Seguindo o Regulamento do Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG) realizar-se-á neste sábado, dia 23/06/2018, 
a Primeira Ciranda de Prendas e Peões do Centro de Tra-
dições Gaúchas Guardiões da Fronteira, onde os partici-
pantes vencedores representarão a Entidade pelos próxi-
mos dois anos (2018/2020).

    Com início às 8 horas na escola Ayrton Senna será 
realizada a prova escrita onde os candidatos Mirim, Juvenil 
e adulta deverão ter conhecimento em Geografia, História, 
Tradição, tradicionalismo e folclore do Rio Grande do Sul. 
Além da prova escrita, serão avaliados em habilidades ar-
tísticas, como dança tradicional gaúcha, dança de salão, 
tocar um instrumento (gaita, violão...) cantar ou declamar, 
características pessoais, boas maneiras, simpatia, e por 
fim uma mostra folclórica ou arte tradicional. Nessas pro-
vas não participam a categoria Dente de Leite.

    Já para a categoria dente de leite, serão avaliados 
através de desenho, mostra folclórica, brinquedos e brin-
cadeira, habilitação artísticas, dança tradicional gaúcha, 
dança de salão, tocar cantar ou declamar. Atividades estas 
inerentes a faixa etária da categoria.

   Já para os candidatos das categorias masculinas, 
será aplicada a prova escrita onde os mesmos deverão ter 
conhecimentos em Geografia, história, Tradição, tradicio-
nalismo e Folclore do nosso Estado, habilidades artísticas 
como, dança tradicional gaúcha, dança de salão, tocar um 
instrumento (gaita, violão...), canta e ou declamar. Nas ca-
racterísticas pessoais, boas maneiras, simpatia, além da 
prova campeira que consiste, vaca parada, encilha, e ceva 
do mate, com uma explanação a respeito da história do 
chimarrão, sendo esta última para a categoria Piá.

    As provas campeiras e mostra folclórica ou arte tradi-
cional, serão realizadas na Escola Ayrton Senna com iní-
cio às 10.30horas. Já a prova artística terá início às 14.00 
horas no Auditório Aurélio Porto (Centro Cultural), sendo 
a ordem de apresentação sorteada após a realização da 
prova escrita.

   As provas serão aplicadas por representantes da 20ª 
Região tradicionalista bem como os jurados, sendo que 
as mesmas estarão lacradas e somente serão abertas no 
horário das provas escritas. O resultado da Ciranda de 
Prendas e Entrevero de Peões, será divulgado na noite de 
07/07/2018, durante o Fandango no Centro de Eventos do 
Bairro Fries.

   “A gente se prepara, se esforça, abdica de muita coisa 
e se sacrifica mais ainda para chegar a uma Ciranda ou 
um Entrevero. Só que nada disso teria valor algum se não 
houvesse crescimento pessoal e, principalmente, compre-
ensão das pessoas que nos são queridas. A melhor dica é: 
Ama o que faz e te diverte no processo. Não encara como 
uma competição para decidir quem é o melhor ou a melhor, 
e sim como uma jornada em que o trabalho realizado com 
foco, dedicação e sinceridade será recompensado. A gente 
não está falando de uma faixa não. Se tu, prenda peão ain-
da não descobriste isso, é porque a tua Ciranda ou teu En-
trevero não te tocou como deveria. Mas ele vai, ah se vai.”

 Boa sorte a todos.
  Até a próxima.

 1ª CIRANDA DE PREN-
DAS E ENTREVERO DE 
PEÕES.

EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

No sábado 16 teve o tradicional Jantar Dançante do Rotary, 
presidido por Diego R Lopes, onde  a ornamentação ficou com a 
Rosane Decorações, com um serviço perfeito, onde tivemos con-
vidados do Mato Grosso, e o gov. Assis. Alencar. O jantar como 
sempre impecável, feito por rotarianos, coordenadas pelos casais 
Telmo e Fatima juntamente com Cesar e Ieda, a música ficou a 
encargo da Banda Requinte de Ijuí . (Segunda parte da cobertura 
na próxima edição)
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Nutrição e Saúde
Nutricionaista Jéssica Ariel Ponce -  CRN2-8735P

GERAL

A pressão arterial alta (hipertensão) é uma doença crônico-de-
generativa que provoca uma elevação anormal da pressão nas ar-
térias. Ela atinge aproximadamente 6 a 8% das crianças, 20% dos 
adultos e 65% dos idosos. A hipertensão é diagnosticada quando 
a pressão do paciente, medida várias vezes em um consultório 
médico, é igual ou superior a 140mmHg (pressão sistólica) por 90 
mmHg (pressão diastólica).

Vários fatores podem fazer com que os vasos nos quais o san-
gue circula se contraiam e provoquem um aumento da pressão 
sanguínea. Entre as principais causas da hipertensão arterial es-
tão os maus hábitos de vida como: consumo excessivo de sal e 
de alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas, sedentarismo, carga 
emocional excessiva gerada pelos compromissos e dificuldades 
da vida cotidiana, tabagismo , fator genético (a presença da doen-
ça em familiares).

Em geral, ela não produz sintomas durante anos, mas começa 
a deixar pistas quando lesa algum órgão vital. Há muitos sinais e 
sintomas que são associados à hipertensão arterial, como dor de 
cabeça (cefaleia), sangramento pelo nariz, tontura, rubor facial e 
cansaço. Embora os indivíduos com esse distúrbio possam apre-
sentar os sinais citados, eles podem ocorrer com frequência em 
pessoas com pressão arterial normal.

O indivíduo com pressão alta deve ser tratado durante toda a 
vida. O tratamento consiste em remédios que ajudam a controlar a 
pressão e em manter hábitos de vida saudáveis, diminuir a inges-
tão de sal, alimentos industrializados (mesmo alimentos doces, 
pois estes também apresentam em sua composição o sódio/sal) e 
de bebidas alcoólicas, controlar o peso (obesidade ou o excesso 
de peso aumentam consideravelmente o risco de pressão alta), 
fazer exercícios físicos regularmente, evitar o fumo e controlar o 
estresse. Tratamento médico adequado, qualidade de vida e hábi-
tos saudáveis de alimentação são a única maneira de prevenir a 
hipertensão e suas complicações ou de controlá-la.

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Cresol realiza seminário 
sobre Energia fotovoltaica

A Cresol vai realizar nos 
dias 26, 27 e 28 um seminário 
sobre Energia Fotovoltaica. No 
mesmo dia a cooperativa estará 
fazendo o lançamento do seu 
Plano Safra 2018-2019.

O evento vai percorrer du-
rante os três dias diversos mu-
nicipios da região. Tenente 
Portela, Derrubadas, Seberi, 
Miraguaí, Tiradentes, Três Pas-
sos e Augusto Pestana.

Entre os objetivos do evento 
está a de difundir as informa-
ções sobre este sistema de enér-
gia quem tem se mostrado um 
bom investimento para geração 
de energia.

Mais municípios poderão aderir ao IPE 
Saúde

A partir de agora, novos 
municípios poderão ingressar 
no IPE Saúde, caso tenham in-
teresse. A definição foi pactua-
da durante reunião na sede da 
Famurs, na tarde desta terça-
-feira (19), com o IPE Saúde. 
Além disso, a entidade tam-
bém solicitou que seja feito o 
agrupamento de contratos para 

diminuir sinistralidades e alí-
quotas, uma maior fiscalização 
junto aos prestadores de ser-
viços e implementação do uso 
biométrico.

De acordo com o assessor 
técnico da área da saúde da 
Famurs, Paulo Azeredo Filho, 
mais de 100 prefeituras já ma-
nifestaram interesse em aderir 

ao plano. “É muito importante 
o ingresso de municípios junto 
ao IPE Saúde, sendo uma rei-
vindicação antiga das prefeitu-
ras”, explicou. Durante a reu-
nião, o presidente do IPE, João 
Gabbardo dos Reis convidou a 
Famurs para ter um represen-
tante que auxilie nos contratos 
dentro da autarquia.

Autonomia 
nos proces-
sos licitatórios

Uma antiga reivindicação da 
Famurs foi atendida pelo gover-
no federal. A atualização da Lei 
de Licitações (Lei nº 8.666/93) 
altera os valores das modali-
dades de licitação em 120% 
em relação aos patamares pra-
ticados atualmente. O decreto 
nº 9.412/18, publicado nesta 
terça-feira (19/6), aumenta os 
valores passíveis de dispensa 
de licitação para a administra-
ção pública, e irá vigorar no dia 
19 de julho de 2018. 
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Setor de transporte coletivo sofre 
com a falta de passageiros

Nos últimos 60 dias um fato 
preocupa moradores, princi-
palmente das áreas rurais da 
microrregião: o cancelamento 
de horários do transporte cole-
tivo. Desde o período de greve, 
o terminal rodoviário de Tenen-
te Portela sente forte baixa nas 
emissões de passagens e horá-
rios vêm sendo cancelados. As 
caronas compartilhadas e au-
mento da aquisição de veículos 
poderão refletir dentro do setor 
e com o tempo extinguir cada 
vez mais as rotas interioranas 
feitas pelos coletivos. 

O PERFIL DOS 
USUÁRIOS ESTÁ 
MAIS RESTRITO

O perfil dos ocupantes dos 
ônibus mudou ao longo dos 
anos, pois atualmente a popu-
lação da terceira idade é maio-
ria dentro das lotações diárias, 
cenário este oposto as diversas 
famílias, trabalhadores que se 
utilizavam o meio de transporte 
para deslocamento em tempos 
passados. Segundo a gerente 
do terminal portelense, Luciane 
Ferrari, os ônibus são utiliza-
dos também para resoluções de 
emergências em outras cidades, 
quando as idas não podem ser 
realizadas por meio de automó-
vel próprio ou taxi, por exem-
plo. 

O IMPACTO DA 
GREVE DOS CA-
MINHONEIROS

A greve dos caminhonei-
ros, realizada em maio deste 
ano, atingiu de uma maneira 
indireta o setor de transporte 
de passageiros. Segundo a ge-
rente do terminal portelense, os 

órgãos reguladores dos preços 
das passagens, o Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (Daer) e Associação Na-
cional de Transportes Públicos 
(ANTP), não reajustaram os 
valores após o período grevista, 
porém o número de clientes re-
traiu 60% na região deTenente 
Portela. 

Com a parada dos 
transportes,quase total por 10 
dias, a margem de emissões de 
300 passagens, só da empresa 
SulSerra, caiu aproximadamen-
te em 140 passagens. A empre-
sa Ouro e Prata também teve 
redução nas vendas. A situação 
se repete em outra cidade desti-
no, como Três Passos. Segundo 
o gerente três-passense, Jaime 
Ledur, houve uma queda de 
20%, principalmente, neste mês 
de junho.

As quedas nas vendas das 
passagens tem se acentuado 
nos últimos anos. Se há 15 as 
cidades funcionavam seguin-
do o horário dos ônibus, agora 
esse cenário já não se apresenta 

mais.

AUMENTO DA 
FROTA DE VEÍCU-
LOS 

O aumento da frota veicular 
e o compartilhamento de caro-
nas, são possíveis causas para 
a redução no número de passa-
geiros na região. Só em Tenente 
Portela, existem cerca de 7 mil 
veículos segundo levantamento 
feito pelo Jornal Província na 
semana passada. A retração de 
ocupantes nos transportes vem 
obrigando a aproximadamen-
te dois meses, empresas como 
SulSerra a cancelar horários. 

CANCELAMENTO 
DE LINHAS

Um dos municípios que 
exemplifica esse fato é Vista 
Gaúcha, que mesmo na rota 
de ligação entre os estados de 
SC e RS teve extinguidos dois 
horários. Há um ano a cidade 
tinha quatro horários diferen-
ciados ao longo do dia e hoje, 
teve retirado da escala as lota-
ções que iam as 10h50min e as 
17h30min. Já Três Passos, teve 
o horário da 10h45min retirado. 
Luciane salienta que Miraguaí, 
por exemplo, não tem previsão 
da retirada de horários por ser 
rota  que leva a Ijuí. 

Os cancelamentos por falta 
de passagem iniciaram a cerca 
de 2 meses em Tenente Portela. 
Até este momento, não há pre-
visão de nova retirada de outros 
horários, porém a situação se-
gundo a gerente segue instável 
e a qualquer momento outras 
medidas de contenção de deslo-
camentos e até remanejamento 
de funcionários poderão ser to-

madas. 
Um dos fatores que seguem 

com funcionamento normal é o 
transporte de encomendas den-
tro dos coletivos, sendo este, 
um serviço com crescente uso 
pelas empresas. Há descontos 
que tentam atrair alguns gru-
pos específicos, como idosos, 
jovens de baixa renda pessoas 
com alguma deficiência. As leis 
interestaduais permitem que 
idosos acima de 60 anos com-
pletos, tenham a disposição a 
gratuidade de duas passagens-

por ônibus e os demais bancos 
50% de desconto. Esses des-
contos são disponibilizados ao 
cliente uma vez por semana. 

PROMOÇÕES E 
BENEFICIOS PARA 
ATRAIS USUÁRIOS 

Já para deslocamento dentro 
do Estado, pessoas com a ida-
de igual ou superior a 65 anos 
ganham 40% de dedução após 
apresentação da carteira da Fe-
tag. Indivíduos portadores de 

necessidades especiais não pos-
suem limite em bancos dentro 
dos ônibus tanto para viagens 
dentro ou fora do RS. A Iden-
tidade Jovem é um documento 
digital criado pelo Governo, 
com o intuito de garantir alguns 
benefícios a jovens de baixa 
renda, inclusive redução dos 
valores ou gratuidade das pas-
sagens. 

Como alternativa para a 
crise dentro do setor, a Viação 
Ouro e Prata criou um progra-
ma de viagens similar ao modo 
usado por empresas áreas.  
Nele, pode-se acumular pontos 
para trocar por novas viagens a 
cada compra de passagem rea-
lizada. A cada R$1,00 gasto em 
passagem, você acumula 1 pon-
to para trocar. Para se cadastrar 
basta acessar http://fidelidade.
ouroeprata.com ou buscar in-
formações nas agências da em-
presa.

O FUTURO DO 
SETOR APOSTA 
NO PREÇO DAS 
PASSAGENS

Reinventar-se para continu-
ar sendo um setor viável eco-
nomicamente é o desafio que as 

empresas do setor precisaram 
encontrar ao longo dos próxi-
mos anos, pois cada vez mais 
as facilidades permitem as pes-
soas adquirir condução própria, 
além das alternativas que são 
cada vez mais crescentes. O 
preço ainda é o principal atra-
tivo para se viajar de ônibus. 
Ainda é muito mais barato via-
jar de ônibus do que de carro 
próprio por exemplo, desafio é 
convencer os usuários de que 
essa é a melhor opção de des-
locamento para outras cidades e 
ou estados.

A foto acima mostra o primeiro ônibus a executar linha em Tenente Portela, 
se deslocando a Palmeira das Misssões e Sarandi

Viajar de ônibus tem sido uma escolga cada vez manos usual porquem precisa se deslocar na região

O movimento na rodoviária de Tenente Portela não é mais o mesmo
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Leia Mais
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NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indis-
pensável 
leitura sobre 
política do 
Brasil
Por 
Percival 
Puggina

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para 
melhorar a 
saúde através 
das práticas 
esportivas
Por 
Robinson
dos Santos

NUTRIÇÃO E SAÚDE
A coluna com 

dicas de nutri-
ção para viver 
uma vida mais 

saudável
Por 

Ariel Jéssica 
Ponce

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
tudo e todos 

o tempo 
todo

Por Jonas 
Martins

Sistema Província de Comunicação

E-MAILS:
redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

50 famílias de Redentora serão be-
neficiadas com sementes forrageiras

Concurso de Tenente Portela tem mais 
de 1300 inscritos 

Miraguaí receberá carreta do Sesc 
com diversas atrações

Municípios da Região se mobilizam 
para Consulta Popular

Inverno deverá ser marcado por frio 
e chuvas dentro da média

Cresol realiza seminário sobre energia 
fotovoltaica

E MUITO MAIS

A Cresol ajudou embelezar Tenente Portela nesta semana. A Rua Tapijara recebeu  lindas bandei-
rolas, “vindas” diretamente da cidade de Tabira, Pernambuco, onde a empresa possui uma unidade de 
atendimento para enfeitar o “Arraia da Cresol”. 

A cooperativa se empenhou em organizar uma semana temática, os associados que a visitaram, 
além de presenciar uma linda decoração alusiva a data,  puderam também degustar  pipoca, quentão,  
entre outras comidas típicas. Segundo Leidiane Cristina Barela, colaboradora da entidade, infelizmen-
te é uma data que já não se comemora mais como antigamente. 

Hoje apenas as escolas organizam seus arraias, e poucos comércios enfeitam suas vitrines....na 
cidades do nordeste especialmente, o Dia de São João tem uma grande importância, e a festa é come-
morada por vários dias. Embora por aqui  este dia não ganhe tanto destaque, fato é que a Rua Tapejara 
não passou despercebida e despertou a curiosidade e o encanto de todos que ali transitaram.

Cresol Tenente Portela está 
em clima de festa junina
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