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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 OPINIÃO

Ainda são muitos os ecossistemas de trabalho em que predominam valores masculinos, e o setor de 
construção segue sendo um ícone disso. Afinal, que outro cenário remete tanto a testosterona quanto a 
imagem de um canteiro de obras? Ao longo de muitas décadas, o clima nesse mercado foi de “menina 
não entra”, quase como nas superstições que assombravam os antigos marinheiros, para quem mulher 
no navio era sinônimo de azar. 

Mas, felizmente, meninas são teimosas e não desistem do sonho - tão antigo e tão atual - de igualda-
de. E, para provar nossa capacidade, temos a História em nosso favor. Na ausência dos homens durante 
a Segunda Guerra Mundial, foram as mulheres londrinas que ergueram a Ponte de Waterloo, eternizada 
nos quadros de Monet. Lina Bo Bardi, Tomie Ohtake e Rosa Kliass são, sem dúvida, três das principais 
referências arquitetônicas da cidade de São Paulo, coração financeiro do Brasil. 

Também em São Paulo, estamos demolindo o paradigma de que chefiar obra não é coisa para mu-
lher. Em uma startup dedicada a reformas de apartamentos novos, mais de 80% das obras são tocadas 
por gestoras do sexo feminino. O esforço cotidiano é de transformar práticas e noções para que, no 
futuro, as próximas gerações possam entrar em um mercado de construção mais igualitário.

Nosso desafio é gigantesco. No mundo lá fora, até hoje, a maioria das mulheres empregadas pelo 
setor atuam em funções de organização, têm cargos administrativos ou trabalham na limpeza. Transfor-
mar isso é modificar os fundamentos de uma estrutura arcaica e já bastante comprometida; é reformar, 
do piso ao teto, toda uma lógica de mercado para erguer novas oportunidades e, sobretudo, instalar 
imediatamente mais respeito. 

No dia-a-dia de uma gestora de obras, um inadequado “oi, linda” pode facilmente escapar da boca 
de um homem em substituição ao necessário “bom dia”. Uma cobrança de trabalho pode aflorar egos 
masculinos feridos ou despertar olhares de “o que é que essa menina quer?” E, todo dia, é dia de não 
baixar a cabeça. 

Somos muitas e estamos construindo os novos alicerces com firmeza. Lugar de mulher é no canteiro 
de obras, sim, porque lugar de mulher é onde ela quiser. E, por aqui, quem manda na obra são elas!

Quem manda na obra são elas
 Gabriela Couto

* Gabriela Couto tem 25 anos, é arquiteta e responsável pela seleção de profis-
sionais de gestão de obras da Decorati, startup especializada em reforma de 
apartamentos que já entregou mais de 600 projetos executados, com mais de 
80% das obras geridas por mulheres. Hoje, o time coordenado por Gabriela 
conta com 38 gestoras de obras.

 Antigamente, nas aulas de língua portu-
guesa, estudavam-se sinônimos e antônimos. 
Os sinônimos eram chatos, repetitivos como certos discursos. 
Responder corretamente aos exercícios de sinônimos implicava 
um esforço dos neurônios para encontrar outras maneiras de dizer 
a mesma coisa. “Quem se pode interessar por algo tão inútil?”, 
pensava eu. Já com os antônimos as coisas não se passavam as-
sim. Os antônimos eram divertidos, envolviam um antagonismo 
frontal, curto e certo. A professora dizia uma palavra e a gente 
a contrariava. Mesmo que ela reservasse os melhores vocábulos 
para si, era engraçado responder “burrice” quando ela proclamava 
“inteligência”. Dona Elvira dizia “estudar”, eu respondia “vaga-
bundear” e a turma caía na gargalhada.

 Suponho que os exercícios de antônimos tenham, de algum 
modo, contaminado a minha geração. Emitimos, ao longo das dé-
cadas, fortíssimos sinais de que nos comprazemos em fazer tudo 
pelo avesso, como se a vida fosse uma camiseta “descolada”. Or-
ganizamos a vida nacional, em quase tudo que importa, pelo in-
verso do que é certo. Luciano Huck, de tanto distribuir caminhões 
com prêmios em bairros pobres, já dá entrevista como presidenci-
ável. Há eleitores convencidos de ser isso o que políticos devem 
fazer em âmbito nacional. E há congressistas, nestes dias, queren-
do fazer o mesmo com o dinheiro do Orçamento. Mas pergunto: 
você já assistiu uma coisa dessas fora da América Latina, em país 
bem organizado?

Bolsonaro quer o antônimo dessa regra. A estrita confiança em 
seu Posto Ipiranga o fez reconhecer que essa é uma das causas da 
baixa eficiência dos investimentos públicos quando passam pelas 
mãos dos políticos. O dinheiro é arrecadado nos municípios e nos 
estados, em penitente silêncio dos cidadãos, e segue para Brasília. 
Lá circula, todo dia, uma espécie de versão luxuosa do caminhão 
do Huck, sustentando favores eternos, cardápios, mordomias, pla-
no de saúde para filhos marmanjos de 30 anos, e tonifica a maioria 
parlamentar. Quem, na base da pirâmide dos contribuintes, recebe 
algo em retorno (quando retorna), vê seu dinheiro chegar enxuga-
do e apoucado, ao som das trombetas eleitorais.

Sob o ponto de vista institucional, federativo, político e ju-
rídico construímos, aqui, as pirâmides do Egito de cabeça para 
baixo. Um dos mais importantes princípios da organização social 
é o princípio da subsidiariedade, inspirado no conceito de que 
a prioridade das iniciativas deve ser atribuída às instituições de 
ordem menor, à base da pirâmide, agindo as demais, subsidia-
riamente, na medida da necessidade. Em resumo, a União só age 
naquilo que os Estados não possam agir, estes só atuam naquilo 
para que os municípios estejam incapacitados de atuar e, dentro 
do município, a prioridade das iniciativas flui, pela mesma regra, 
até o cidadão.

O princípio da subsidiariedade, portanto, é um princípio mo-
ral, na medida em que preserva a autonomia da pessoa humana 
e sua liberdade. É um princípio jurídico porque estabelece – e 
estabelece bem – a ordem das competências. É um princípio po-
lítico porque delimita – e delimita bem – a ação do Estado. E é 
um princípio de administração porque vai organizar – e organizar 
bem – as competências, encurtar os caminhos e os vazamentos do 
dinheiro, determinar a forma e o tamanho do Estado e orientar a 
ação do governo de modo a fazer parcerias com a sociedade.

Mas, convenhamos: é divertido assistir o contrário disso tudo 
e ouvir as loas da imprensa à “autonomia do Legislativo”. E (mais 
absurdo de tudo), elites políticas aplaudirem o retorno, em poucos 
frascos e muita publicidade, da dinheirama que parte embarcada 
em contêineres. Clap, clap, clap!

PIRÂMIDE DE PONTA 
CABEÇA

Mulheres na politíca
A participação das mulheres na politica brasileira é patética. Talvez 

seja a nossa cultura patriarcal, talvez sejam as nossas mulheres que não 
tenham aptidão para a politica, mas o fato é que o número de mulheres 
que alcançam o sucesso na área é muito pequeno.

A nossa região é salva por algumas poucas que conseguem se so-
bressair e conquistar seus espaços nas câmaras de vereadores. Nos 
executivos somente em casos muito excepcionais, para que tenhamos 

mulheres concorrendo. Vitoriosas então, são ainda menores. Na memória mais recente lembramos de 
Miraguaí, Três Passos e Humaitá que já tiveram seus municípios administrados por mulheres eleitas em 
eleições regulares. A maioria  nunca teve uma mulher no comando do executivo.

Quantas mulheres você conhece que se candidataram e fizeram menos de 50 votos? 20? 10? é quase 
certo que você conheça alguém que se encaixe em qualquer um desses perfis. A lei eleitoral obriga os 
partidos a manterem a proporcionalidade das candidaturas, ou seja, um terço dos candidatos precisam 
ser mulheres. Para poder viabilizar as candidaturas masculinas, as siglas buscam candidatas para com-
pletar o coeficiente, sem se preocupar se essas  são viáveis ou não. Há inclusive relatos de mulheres 
que colocam seus nomes como postulante e fazem campanhas para outros candidatos. Você também 
conhece alguém que se enquadre neste perfil. Não?

Este é um ano de eleição e neste Dia Internacional da Mulher, quando debatemos, exaltamos e 
comemoramos as conquistas das mulheres nos últimos tempos, é necessário que haja também uma 
reflexão quanto a participação delas, nos meios políticos. Essa representatividade, que é tão pregada, 
precisa ser uma preocupação dos partidos.

Às vezes, até fico pensando que se houvessem mais mulheres detentoras de cargos públicos, pode-
ríamos ter uma politica bastante diferente. Talvez a sensibilidade feminina seja mais preocupada com 
as questões sociais. A racionalidade da mulher seja mais apta para decidir os rumos que a sociedade 
precisa. Talvez um dia saberemos... Será?
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MELHORE O 
HUMORComunidade reaje à vandalismos

***Um candidato em uma cidade da região tem passado maus bocados nos últimos dias 
em que o fantasma do coronavirus sobrevoa as nossas cabeças.
***Dizem que o cara que tá preocupado com as roupas que aparece em público agora esta 
também apavorado em ter que apertar mão sem ter álcool gel ao seu lado... Só pode ser 
fofoca da oposição!
***O risco de colocar ouvintes no ar sem ouvir antes acaba criando situações como a que 
o Cleiton encarou no domingo... O cara fez uma manifestação política antes do locutor se 
dar conta.
***As patrolas estão começando a chegar em regiões do interior que até então estavam 
abandonadas, menos mal, diz um forte empresário do setor primário local...
***A dúvida de alguns eleitores e saber qual dos dois será o candidato. Ele ou ela. Uma vez 
que ambos não falham um evento popular no município nos últimos meses.
***Dizem por aí que toda a atenção esta voltada para a janela partidária deste ano. Ela 
definirá o jogo das cadeiras que poderá influir no próximo pleito.
***Com o entendimento do STF, neste pleito terminará de fato a eleição de vereadores de 
50 votos. É necessário o mínimo de 10% do coeficiente eleitoral partidário.
***Mais uma bela iniciativa no esporte, desta vez focando no futebol feminino. Surge aqui 
o projeto CRFF Gurias do Yucumã. Promessa de ser um celeiro de craques.
***Dizem por aí que o afastamento do PSDB local da coligação foi muito pensado e 
elaborado. O ofício que formalizou a entrega de cargos foi polido, educado e muito bem 
justificado. O partido que decidiu a última eleição que vai tomar rumos próprios.
***Agora já são quatro possíveis chapas na disputa eleitoral de Portela. O próximo seguin-
te é saber quem consegue atrair quem para juntar forças.

Joãozinho sempre é provocado por outros 
meninos da vizinhança por ser burro. Sua 
brincadeira favorita é oferecer a Joãozi-
nho uma moeda de 1 Real e uma de 50 
Centavos, mas Joãozinho sempre esco-
lhe a de 0,50. Um dia, vendo Joãozinho 
escolher novamente a moeda de menor 
valor, um vizinho não aguenta mais e vai 
conversar com o menino: “Joãozinho, es-
ses meninos estão tirando sarro de você. 
Você não sabe que a moeda de 1 Real 
vale mais que a de 50 Centavos? 
Joãozinho sorri e diz: 
“Bem, se eu escolher a moeda de 1 Real, 
eles vão parar com a brincadeira, e até 
agora eu já ganhei R$ 20!”

**********
Durante um jogo de futebol, Joãozinho 
chega no estádio e senta no camarote. 
Seu amigo pergunta:“Como você conse-
guiu estes ingressos?”
“Com o meu irmão”, responde Joãozi-
nho.
“E onde está o seu irmão?”
“Em casa, procurando os ingressos.”
**********
A professora escreve no quadro-
-negro:
“Fazem já meses que eu não me 
diverti”.
Em seguida, perguntou à classe:
“Como posso corrigir esta frase?”
Joãozinho levanta a mão e responde:
“Arranja um novo namorado!”

***********
Ao encontrar um de seus alunos fa-
zendo caretas para os outros, a profes-
sora para e delicadamente tenta falar 
com a criança. Sorrindo docemente, 
ela diz:
“Joãozinho, quando eu era uma ga-
rotinha, minha mãe me disse que, se 
fazemos cara feia, ela pode congelar e 
ficar assim para sempre!”
Joãozinho olhou para cima e respon-
deu: 
“Bem, professora, a senhora não pode 
dizer que não foi avisada!”

******
A nova professora estava tentando fa-
zer uso de seus cursos de psicologia. 
Ela começou sua aula dizendo:
“Todo mundo que acha que é burro, 
fique de pé!”
Depois de alguns segundos, João-
zinho se levantou e a professora, 
preocupada, perguntou:
“Você acha que é burro, Joãozinho?”
“Não, professora, mas não gosto de 
ver a senhora aí de pé sozinha!”

A comunidade reagiu com profunda indignação e 
revolta diante da atitude de dois adolescentes, que 
armados de facão, usaram a madrugada do sába-
do de carnaval para vandalizar árvores na cidade. 
Após as primeiras reações de revolta, uma empre-
sa conseguiu imagens dos dois adolescentes infra-
tores. Num trabalho rápido e eficiente, a polícia 
civil, identificou os “meninos” e os enquadrou em 
vários delitos. Protegidos pelo ECA os “bandidi-

nhos” não tiveram 
a imagens e nem os 
nomes revelados, 
embora muitas pes-
soas insistiram em 
querer saber está informação. Postagens e comentários em 
redes sociais deram a dimensão da indignação da comu-
nidade frente a uma atitude estúpida, descabida e comple-
tamente injustificada. A PC após informar a elucidação do 
caso, recebeu várias manifestações de apoio e solidariedade 
em suas atividades.

Esplendoroso
Faziam muitos anos que o Salto do Yucu-
mã não apresentavam uma visibilidade tão 
esplendorosa como nos últimos meses. O 
fator que mais contribuiu foi o baixo nível 
das águas do Rio Uruguai. Preocupação 
para muitos, espetáculo para outros.

Dengue
A ameaça do coronavirus no País e no 

mundo ofuscou assuntos 
que em outros tempos 
também mobilizariam a 
comunidade regional. Os 
casos suspeitos de dengue 

na região, e são muitos, estão sendo trata-
dos sem a visibilidade que merecem.

Ano eleitoral
Voltam às manchetes portelenses vários 
assuntos neste ano eleitoral. O primeiro é a 
discussão sobre a implantação do videomo-
nitoramento na cidade. Outro que deverá 
ocupar as manchetes é o carro de bombei-
ro. Além desses, merecerá destaque a conti-
nuidade das obras da creche iniciada há 10 
anos e as máquinas voltarão a atacar as es-
tradas abandonadas de algumas regiões do 
interior. Torcemos para que se lembrem da 
falta de água que assola regiões portelenses 
há mais de 30 anos. Torcida para que, pelo 
menos alguns, sejam finalmente resolvidos.
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EMATER/RS ASCAR

MUNICÍPIO DE REDENTORA
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO

Processo Seletivo Simplificado no 
02/2020
O Prefeito de Redentora-RS, no uso de 
suas atribuições, torna pública a aber-
tura de inscrições para a realização de 
Processo Seletivo Simplificado para o 
provimento das vagas de Operador de 
Máquinas, que se regerá pelas normas 
do Edital 02/2020 e seus anexos. As 
inscrições serão recebidas junto ao Se-
tor de Pessoal na Prefeitura Municipal 
de Redentora – RS, entre as 08:00h do 
dia 04 de março de 2020 até as 17:00h 
do dia 10 de março de 2020.
Os detalhes sobre os cargos, jornada de 
trabalho, vagas, salário mensal, pré-re-
quisitos e outras determinações, cons-
tam do inteiro teor do edital 02/2020 
que encontra-se no mural da Prefeitura 
Municipal e da Câmara de Vereadores, 
e no site: www.redentora.rs.gov.br

Redentora-RS, 04 de março de 2020
Nilson Paulo Costa
Prefeito Municipal

Edis de Coronel Bicaco cobram ações 
contra a disseminação de doenças

Doenças e o acentuado mo-
vimento de pacientes na Uni-
dade Básica de Saúde. Esses 
foram os temas abordados pela 
maioria dos vereadores na pri-
meira sessão ordinária do Poder 
Legislativo de Coronel Bicaco 
em 2020, realizada na manhã 
da segunda-feira (02).

Afrânio Bertaluci (MDB) 
solicitou que o secretário mu-
nicipal da Saúde, acompanhado 
de um responsável pela Vigilân-
cia Epidemiológica em Coronel 
Bicaco, participem da próxima 
sessão ordinária para repassar 
orientações relacionadas às ma-
neiras de prevenção do corona-
vírus, rubéola e dengue.

O presidente do Poder Le-
gislativo, Egmar Lima de Ávila 
(PR), a exemplo do ano passa-
do, voltou a manifestar-se so-
bre o acentuado movimento de 
pacientes na Unidade Básica de 
Saúde. Reafirmou ainda a im-
portância da utilização de dro-
ne para verificar a situação em 
residências cercadas por grades 
ou muros. – Com a filmagem do 
drone seria possível ver se tem 
lixo acumulado e água parada 
nos fundos dos quintais, am-
biente que favorece a prolife-
ração do mosquito transmissor 
da dengue – sublinhou Egmar 
Lima de Ávila.

Da bancada do PDT, Elson 

Bueno Martins, disse que o 
mundo inteiro está preocupado 
com os casos de coronavírus, 
que já provocou milhares de 
mortes, especialmente na Chi-
na. – Nosso município não está 
preparado para combater deter-
minadas doenças. As pessoas, 
muitas vezes, não seguem as 
medidas recomendadas de pre-
venção – lamentou o pedetista.

João Francisco Marques 
Brasil (PDT) também comen-
tou sobre o grande fluxo de 
pacientes na Unidade Básica 
de Saúde. – Os atendimentos 
começam cedo da manhã e vão 
até às 22 horas. A municipali-
dade gasta mais de R$ 500 mil 
por mês na área da saúde. Não 
sabemos até quando o poder 
público local conseguirá apor-
tar recursos para garantir os 
atendimentos à população – in-
dagou o edil.

O vereador da bancada do 

PP, Itamar Sartori alertou que 
Coronel Bicaco contabiliza 
quatro casos importados de 
dengue. – Diversas vezes, a dis-
seminação de doenças acontece 
porque os moradores não cui-
dam de seus pátios, permitindo 
a proliferação de animais trans-
missores – salientou o progres-
sista. Ele acrescentou que vê o 
poder público fazendo sua par-
te, mas que a população tam-
bém precisa colaborar.

Vice-presidente do Poder 
Legislativo, Tito Lívio Najar 
Porto (MDB) afirmou que é ne-
cessário um maior debate sobre 
o coronavírus, dengue e rubéola 
em âmbito local. – Não é difícil 
encontrar matagais e recipien-
tes com água parada em ter-
renos baldios e até mesmo em 
casas habitadas. Está na hora da 
comunidade acordar e enfrentar 
o problema – enfatizou o vere-
ador.

D
iones R

oberto B
ecker

Miraguaí: Secretaria da 
Saúde confirma um caso 

de dengue

A Secretaria Municipal da Saúde e o Setor de Combate a Ende-
mias confirmaram, na quarta-feira (04), um caso importado de den-
gue em Miraguaí. Segundo as informações divulgadas, o homem 
de 32 anos e morador do bairro Esperança, antes do surgimento dos 
sintomas, esteve alguns dias em um município com reconhecida 
circulação do vírus.

Após tomar conhecimento do caso, a equipe de combate a ende-
mias realizou no dia 13 de fevereiro, uma busca ativa no bairro Es-
perança, principalmente nas imediações da residência do paciente 
infectado. A ação resultou na eliminação de todos os possíveis lo-
cais de proliferação do mosquito transmissor da dengue.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o indivíduo não 
apresentou complicações decorrentes da doença.

Na terça-feira (03), a equipe de combate a endemias e os agen-
tes comunitários de saúde promoveram outro mutirão de limpeza 
no bairro Esperança, que culminou no recolhimento de aproxima-
damente 15 sacos de lixo. Além disso, foram repassadas orienta-
ções aos moradores sobre a importância de eliminar os locais com 
água parada e sintomas a partir da contaminação por dengue.

Mutirão de limpeza realizado no bairro Esperança
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Estiagem provoca queda na 
produção agrícola do RS

Conforme números preli-
minares, as culturas de verão, 
especialmente milho e soja, 
tiveram grandes perdas em de-
corrência dos efeitos da estia-
gem que atinge o Rio Grande do 
Sul. Com a confirmação desses 
dados, mesmo com o resultado 
negativo na produção e produti-
vidade, essa ainda será a quinta 
maior safra de verão da história 
do Estado, com produção de 
28,7 milhões de toneladas e um 
impacto econômico no valor 
bruto superior a R$ 32 bilhões.

Este levantamento sobre a 
situação das lavouras da safra 
de verão 2019/2020 foi apresen-
tado na manhã desta terça-feira 
(3/3) na Expodireto Cotrijal, 
durante o tradicional encontro 
da Emater/RS-Ascar – conve-
niada à Secretaria da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural – com a imprensa, em 
café da manhã organizado na 
Casa da Família Rural.

O diretor técnico da Emater/
RS, Alencar Rugeri, apresentou 
os dados coletados em todo o 
Estado, considerando a situ-
ação das lavouras até final de 
fevereiro deste ano. Analisando 
cada cultura, as grandes perdas 
envolvem as safras do milho, 
grão e silagem, e da soja. A área 
de plantio do milho no Estado, 
considerando a estimativa ini-
cial e a área atual, teve aumento 
de 1,5%.

Porém, os reflexos da estia-
gem apontam redução superior 
a 20% na média de produção e 
na produtividade da cultura. A 
produção esperada para esta sa-
fra era de 5,9 milhões de tonela-
das e produtividade de 7,7 mil 
kg/ha, mas o cenário encontra-
do a partir do levantamento in-
dica redução de 21% na produ-
ção (4,6 milhões de toneladas) e 
produtividade média de 5,9 mil 
kg/ha (redução de 22,3%).

Em relação ao milho sila-
gem, a situação não difere. A re-
dução da produção e da produti-
vidade chegam a cerca de 20%. 
A expectativa de produção ini-
cial era de 12,5 milhões de tone-
ladas, e a estimativa atual é de 
9,9 milhões de toneladas, redu-
ção de 20,7%. Em comparativo 
com a safra passada (2018/19), 
a cultura do milho reduziu 18% 
da sua produção (em torno de 1 
milhão de toneladas a menos).

A soja também apresentou 
resultados negativos na estima-

tiva da safra de verão. Entre a 
expectativa inicial e a estimati-
va atual, a redução na produção 
foi de 16,2%, nos mais de 5,9 
milhões de hectares plantados. 
Dos esperados 19,7 milhões 
de toneladas, a cultura deverá 
encerrar a safra com produção 
aproximada de 16,5 milhões 
de toneladas. Em comparação 
com a safra passada (2018/19), 
a cultura apresenta redução de 
10% na produção.

Os efeitos da estiagem tam-
bém afetaram as demais cultu-
ras de verão, como o feijão e o 
arroz. Em comparação com a 
expectativa inicial e a estima-
tiva atual, a cultura sofreu uma 
queda de 7,4% na produtivida-
de e uma redução de 8,7% na 
produção. Os resultados da sa-
fra do arroz também foram ne-
gativos no Estado.

A cultura sofreu uma redu-
ção de 1,8% na área plantada 
(são 944 mil hectares de área 
plantada atualmente) e, con-
sequentemente, uma queda na 
produção de 1,5% (110 mil 
toneladas a menos do que ex-
pectativa inicial, que era de 7,5 
milhões de toneladas).

A safra das culturas de verão 
2019/2020 – diferentemente da 
crescente produção nas últimas 
três safras (2017/2018/2019), 
que encerraram com saldo po-
sitivo – deve finalizar com uma 
produção de 28,7 milhões de 
toneladas, ainda assim será a 
quinta maior safra de verão da 
história do RS e gerará um im-
pacto no valor bruto superior 
a R$ 32 bilhões na economia 
gaúcha.

Reflexo para o Estado:
O diretor técnico da Ema-

ter/RS, Alencar Rugeri, após 
anunciar os números de esti-
mativa da safra, apontou que a 
redução na produção das cultu-
ras de verão já era prevista no 
início da safra, em função das 
dificuldades no clima. “Era 

uma preocupação constante. A 
heterogeneidade na circulação 
de chuvas contribuiu para esses 
resultados e isso causará a redu-
ção de rendimento por parte dos 
produtores”, disse. “Mesmo as-
sim, apesar dos números, essa 
é considerada a quinta melhor 
safra do Estado, em virtude do 
incremento acentuado no rendi-
mento de produção dos últimos 
anos.”

Rugeri afirmou que, por 
essa razão, a Emater sempre 
trabalhou em um tripé de ações 
que envolvem gestão, planeja-
mento e profissionalismo, para 
avançar em sistemas de produ-
ção eficientes, considerando a 
conservação do solo, o uso de 
tecnologias que minimizem es-
ses impactos, como irrigação, 
além das estratégias e políticas 
públicas que ajudem a mitigar 
as perdas.

O secretário da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural, Covatti Filho, participou 
do anúncio da estimativa da sa-
fra e analisou os reflexos dos 
resultados e as consequências 
da estiagem no Estado. “Nós 
vemos algumas perdas muito 
significativas, em decorrência 
da estiagem, que ainda deixa o 
RS em alerta. Podemos ter ain-
da um agravamento dessa estia-
gem nos próximos dias, pois a 
previsão do tempo é sem chu-
vas, o que poderá transformar 
essa estiagem em seca, agra-
vando ainda mais os reflexos 
negativos na safra de verão”, 
comentou.

Covatti Filho ressaltou ain-
da algumas ações e políticas 
públicas que estão sendo fo-
mentadas no Estado, visando à 
minimização dos resultados da 
estiagem, como incremento de 
recursos no programa de forra-
geiras, o programa Pró-Milho 
RS, além de outras ações e en-
caminhamentos de demandas 
ao governo federal.

O levantamento foi feito pela Emater e Governo do estado

EMATER/RS ASCAR Ele se apaixonou por ela. Foi uma espécie 
de amor a primeira vista. Ele estava sentado em uma mesa no 
fundo do bar, quando ela chegou, dentro de uma calça jeans e 
uma blusinha branca. Ela tinha o cabelo escorrido até pouco 
abaixo dos ombros, uma pele do rosto branca com algumas sar-
das, que contrastavam com o cabelo ruivo.

Seu sorriso se destacava naquele rosto bem desenhado por 
Deus e perfeitamente embelezado por uma maquiagem discreta. 
Seus ombros que ficavam amostra, lhe mostravam uma pele lisa 
como seda. Por um instante enquanto tragava com intensidade 
o copo de cerveja ele se imaginou tocando lentamente com os 
lábios naquela pele, que certamente seria macia.

Os colegas na mesa conversavam sobre futebol ou sobre po-
lítica, ou talvez fosse sobre a política no futebol, ele concordava, 
pois, desde que ela entrou ele simplesmente não prestou mais 
atenção na conversa e seus olhos ficaram vidrados na jovem mu-
lher sentada com um grupo de amigas do outro lado do bar.

A muvuca formada pelos grupinhos que se reuniam em torno 
das mesas não lhe permitia ouvir a voz dela, mas olhando para 
um anjo como aquele, ele tinha certeza ela tinha voz de sereia. 
Uma voz que se ele ouvisse uma única vez ficaria a mercê dos 
encantos dela para sempre.

Ela tomava cerveja apenas bebericando pequenos goles. Era 
uma rainha, ele pensou, que estava longe de seu habitat, uma da-
quelas que por algum motivo nasce longe de seu lugar ideal. Ela 
era a mulher mais linda que ele já tinha visto e se portava de uma 
maneira feliz discreta que lhe seduzia distância.

Ele se imaginou apresentando aquela mulher para sua ex. Sua 
ex não era feia, muito pelo contrário, era bonita, mas não chega-
va aos pés da ruiva do bar. Ele ficou casado por apenas três anos. 
Teve um divórcio traumático. Perdeu metade do pouco que tinha 
e hoje dormia em um quarto emprestado na casa de um amigo. 
Não é que ele não tivesse condições de arrendar, mas como o 
amigo estava morando sozinho e ele tinha um plano de juntar o 
máximo de dinheiro que pudesse nos próximo cinco anos para 
ir viver no litoral, ele optou por morar com o amigo que não lhe 
cobrava aluguel.

Imaginou-se na praia tomando um mojito, com aquela linda 
mulher sentada ao seu lado, dentro de um biquíni branco, com 
um chapéu de palha, daqueles de ambas largas, na cabeça. Era a 
vida que ele queria. Naquele momento, olhando para ela, era o 
que ele queria. Aquela ruiva era a mulher que ele sempre sonhou.

Lembrou até do primo Gaspar, um esnobe que casou com a 
filha de um fazendeiro no Mato Grosso e quando aparecia ficava 
contando da vida boa que levava. Ele daria de dez no Gaspar 
quando começasse a contar as suas loucuras sexuais no litoral 
com aquela ruiva que era sonho de todos os homens.

Loucuras sexuais, ele pensou, e passou a imaginar como seria 
fazer amor com aquela ruiva. Seria um passo mágico em dire-
ção ao paraíso. Certamente que seria. Ele imaginou ela despida. 
Como seria lindo ver aquele corpo perfeito nu e cheio de amor 
para dar.

Ela levantou no outro lado do bar. Deve ir no banheiro. Ele 
imaginou. Ela olhou para ele. Ele jura que viu ela olhando para 
ele. Ela sorriu. Sorriso perfeito. O coração dele bateu mais forte. 
Ele levantou. Encantando por aquela ruiva. Ela fez um gesto com 
a mão o chamando. Ele olhou para os lados para se certificar de 
que era mesmo o alvo dos gestos dela. Teve certeza que sim. 
Caminhou lentamente, se esquivando entre os demais presentes, 
sempre olhando para ela e sorrindo. Ela olhava e sorria de volta. 
A cada passo que dava, ele tinha certeza que aquilo era o que as 
pessoas chamavam de química e que ela também tinha sentido. 
Quando ele chegou a dois passos dela, ela virou, olhou para a 
amiga, e disse:

— Já que o garçom ta me ignorando, paguem a conta e me 
cobrem amanhã.

Ele paralisou. Ela beijou as amigas no rosto e caminhou para 
fora e foi de encontro a um homem bem-vestido que esperava do 
lado de uma daquelas motos potentes. Ela o beijou apaixonada-
mente, eles colocaram os capacetes, subiram na moto e sumiram 
de suas vistas.

Naquela noite ele chorou e decidiu que usaria o dinheiro para 
comprar uma moto.

Amor de bar...
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Comitiva visita Vista Gaúcha para 
conhecer ações no setor agropecuário

Um grupo, formado por au-
toridades políticas, represen-
tantes de instituições e agricul-
tores, viajou aproximadamente 
225 quilômetros de Ibirapuitã 
até Vista Gaúcha para conhecer 
os programas e incentivos con-
cedidos aos produtores que atu-
am no setor agropecuário.

Na oportunidade, ocorreram 
explanações relacionadas às se-
guintes iniciativas:

- FUNDERUR: o fundo tem 
o objetivo de fortalecer os esta-
belecimentos rurais através de 
financiamentos ou subsídios.

- Projeto PISA Fronteira 
Noroeste e Jovem Rural: juntos 
atendem cerca de 500 proprie-
dades rurais voltadas para a ati-
vidade leiteira.

- Projeto Produzir para Vi-
ver: visa especificamente ele-
var a segurança alimentar e nu-
tricional, além de trabalhar com 
sistemas de produção orgânica.

- Programa de auxílio para 
construção de esterqueiras e si-
los secadores.

A equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Agropecuária e Meio 

Ambiente ainda detalhou o fun-
cionamento da Associação de 
Desenvolvimento Comunitária 
e Agrícola (ADCA) e o controle 
e organização da patrulha agrí-
cola. A comitiva de Ibirapuitã 
também visitou três proprieda-
des rurais que lidam com a pro-
dução de leite, e são amparadas 
por programas municipais.

No final do dia, o grupo foi 
recebido pelo prefeito Celso 
José Dal Cero. As pessoas reu-

nidas no gabinete do Centro 
Administrativo realizaram uma 
avaliação das atividades de-
sencadeadas durante o repasse 
de informações pertinentes aos 
programas municipais e expe-
riências vivenciadas nas pro-
priedades rurais. Os visitantes 
ganharam uma cópia da atual 
legislação de Vista Gaúcha, que 
assegura o andamento de ações 
favoráveis ao setor agropecuá-
rio.

Comitiva de Ibirapuitã visitou três propriedades ligadas à atividade 
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Tenente Portela recebrá 
R$ 3 milhões em 

infraestrutura do MDR
enente Portela realizou o cadas-

tramento de uma Carta-Consulta 
junto ao Ministério do Desenvol-
vimento Regional no Programa 
de Infraestrutura de Transporte 
e da Mobilidade Urbana - PRÓ-
-TRANSPORTE, no valor de R$ 
2.947.937,66. Em novembro de 
2019, o Município foi selecionado 

através da Portaria 2.677/2019 e autorizado a proceder com os trâ-
mites legais para realização de operação de crédito junto ao Progra-
ma Avançar Cidades - Mobilidade Urbana.

No valor total deste recurso, R$ 148.000,00 são contrapartida 
do Município, e serão destinados para a realização de obras de pa-
vimentação, micro-drenagem, sinalização viária e calçadas com 
acessibilidade nas ruas Tapijara, Tapes, Tupã e Pindorama. Tam-
bém será realizado o recapeamento asfáltico, micro-drenagem, 
sinalização viária e calçadas com acessibilidade nas ruas Tupis, 
Potiguara e Guarany.

O Prefeito Clairton Carboni, acompanhado da Secretária de Ad-
ministração e Planejamento, Adriane Cristina Schossler Morais e 
da Gerente Municipal de Convênios e Contratos, Natália Zimmer-
mann Agnoletto, estiveram na tarde desta quinta-feira, 05, cidade 
de Passo Fundo junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa 
Econômica Federal, para assinar este convênio, com a presença do 
Analista Sênior da instituição, Everton Luiz dos Santos, do Co-
ordenador de Filial Carlos Alberto Pizarro e do Gerente de Filial 
Rodrigo Flores Gorski. Posteriormente será realizado Processo Li-
citatório para contratação de empresa para execução das obras. O 
objetivo é iniciar as obras antes do início do próximo semestre.
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Rio Grande do Sul registra o 
menor número de mortes no 
trânsito dos últimos 13 anos

Com uma redução de 5% 
em relação a 2018, o balanço da 
acidentalidade em 2019 apre-
senta o menor número de mor-
tes dos últimos 13 anos, quando 
o Departamento Estadual de 
Trânsito (DETRAN-RS) adotou 
a metodologia atual. Além dos 
óbitos no local, são contabiliza-
dos os feridos que morrem em 
até 30 dias após o acidente.

Foram 1.591 mortes nas 
ruas e estradas gaúchas no ano 
passado. O número é 13% me-
nor do que em 2007, quando o 
DETRAN-RS começou a con-
tagem dos 30 dias após o aci-
dente, e 27% menor do que em 
2010, ano do pico da aciden-
talidade no Estado, com 2.190 
mortes. 

Acidentes:

No ano passado, o Rio Gran-
de do Sul (RS) registrou 1.448 
acidentes com mortes nas ruas 

e estradas, quase 3% a menos 
do que em 2018, quando ocor-
reram 1.488 acidentes fatais. 
Com pequenas variações, os 
acidentes mantêm as mesmas 
características do ano anterior: 
58,5% ocorreram em rodovias, 
35% foram colisões e 22,4% 
são atropelamentos.

Os acidentes fatais ocorre-
ram com maior frequência nas 
sextas-feiras e sábados, com 
38,3% do total nesses dias da 
semana. O turno da noite foi o 
mais violento no trânsito, con-
centrando 34,7% dos acidentes 
fatais.

Vítimas:

O perfil das vítimas mantém 
uma similaridade com o ano an-
terior. Quase 30% dos mortos 
estavam na condição de condu-
tor. Em seguida, morreram mais 
motociclistas (23,8%) e pedes-
tres (20,7%). A faixa etária que 
registrou o maior número de 

vítimas é a dos 30 aos 34 anos, 
que teve quase 10% dos óbitos 
no trânsito em 2019, seguido 
da faixa etária dos 65 aos 74 
anos, representando quase 9% 
do total de mortes. Os homens 
seguem sendo maioria entre as 
vítimas fatais no trânsito, tota-
lizando 79%.

Veículos:

Analisando-se os veículos 
envolvidos nos acidentes fatais 
em 2019, há predominância de 
automóveis, devido a sua repre-
sentatividade na frota. De um 
total de 2.401 veículos envolvi-
dos, 37,5% foram automóveis. 
Em seguida, vieram as motos 
com 20,9%; os caminhões com 
15,3% e as caminhonetes com 
10%. Bicicletas representaram 
4,2% do total de veículos en-
volvidos, percentual maior que 
os ônibus e micro-ônibus, com 
2,7% do total de veículos en-
volvidos em acidentes fatais.

D
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Segundo o Detran, no ano passado, 1.591 pessoas perderam a vida em ruas e estradas gaúchas 

Ave Mais - Novas instalações permitirá 
dobrar sua capacidade de produção

Nesta quarta-feira, dia 04, 
O prefeito de Tenente Portela, 
Clairton Carboni, esteve visi-
tando as instalações da Empre-
sa Ave Mais, que ampliou seu 
espaço.

Segundo o empresário Sr. 
Antoninho Casarin, apartir do 
mês de maio deste ano, o in-
cubatório, irá produzir aproxi-
madamente 4 milhões de ovos 
de pintinhos de 1 dia, onde boa 
parte da produção, atende a 
demanda do Frigorífico Mais 
Frango.

Esse aumento de produção 
signific um aumento de 100% 
na capacidade inicial. Ave Mais está localizada nas margens da RSC-163

Quando pensamos em formas para termos uma boa 
noite de sono, logo vem na cabeça uma cama confortável, 
um travesseiro adequado e um ambiente calmo e convi-
dativo para relaxarmos. De fato, esses fatores são muito 
importantes, mas também existe outra forma de conse-
guirmos um sono saudável: praticando exercícios físicos.

Assim como um exercício físico, que também precisa 
de dedicação e prática, para que tenhamos uma boa noite 
de sono é preciso dedicação e prática. Devemos dormir 
de 7 a 8 horas por noite, longe de qualquer distração que 
possa atrapalhar o nosso sono. Afinal é durante esse perí-

odo que nosso 
organismo re-
organiza todas 
as funções, re-
nova energias 
e tecidos para 
que sejam no-
vamente usa-
dos no dia se-
guinte.

Uma das 
causas mais frequentes de distúrbio do sono é a obesi-
dade e suas consequências, como intolerância a insuli-
na, diabetes, hipertensão arterial, doenças coronarianas, 
artroses, entre outras. O melhor combate a ela é a ree-
ducação alimentar associada aos exercícios físicos. Além 
de perder progressivamente o peso, diminuindo riscos, 
garantem melhor qualidade do sono e melhor disposição 
para a luta contra a balança. Além disso, a prática de exer-
cícios também proporciona aquele cansaço gostoso que 
nos envolve e nos ajuda a esquecer dos problemas coti-
dianos, melhorando, consequentemente, a qualidade do 
nosso sono.

Quando praticamos algum exercício físico, o nosso 
corpo inicia a produção de hormônios responsáveis pelas 
sensações de relaxamento e bem-estar. Fazer atividades 
físicas regularmente garante que os níveis dessas subs-
tâncias estejam sempre adequados no organismo, fazen-
do com que a pessoa pegue mais rapidamente no sono e 
também se sinta mais descansada e revigorada.

Para garantir o sono reparador, alguns cuidados devem 
ser tomados. Algumas pessoas ficam agitadas após se 
exercitarem, atrapalhando o sono quando tais exercícios 
são feitos durante a noite. Para alguns, no entanto, esse 
efeito não é sentido. Para aqueles que sentem a acele-
rada que o exercício traz não se recomenda a atividade 
após as 19h ou 20h, dependendo do horário de sono e do 
hábito de cada um. Lembre-se sempre que uma boa noite 
de sono fará seu corpo também assimilar os benefícios do 
exercício.

Exercício Físico para 
Melhora do Sono
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DNIT entre em processo final para federalizar 
trecho da 163 e construir ponte entre RS e SC

Ponte no Rio Uruguaí

Uma notícia que a região estava es-
perando enfim começou a se dada pelo 
Portal NSC Total de Santa Catarina. 
O Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT), abriu o 
primeiro passo para a federalização de 
trecho da 163 que hoje está sob a admi-
nistração do estado. Essa é a etapa ne-
cessária para o processo de construção 
de uma ponte sobre o Rio Uruguai, entre 
Barra do Guarita do lado do Rio Gran-
de do Sul e Itapiranga do lado de Santa 
Catarina.

No trecho de 68 quilômetros entre 
São Miguel do Oeste e Itapiranga, está 
estadualizado e precisa voltar para a 
União para que essa possa construir a 
ponte de ligação entre os dois estados. 
Na segunda-feira o superintendente do 
Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT) em Santa 
Catarina, Ronaldo Carioni Barbosa, en-
tregou o Termo de Transferência da ro-
dovia para o secretário de Infraestrutura, 
Thiago Augusto Vieira.

De acordo com o superintendente, o 
documento agora vai para análise jurídi-
ca e assinatura do 
governador Carlos 
Moisés da Silva. 
Posteriormente vai 
para a aprovação 
final do DNIT, em 
Brasília. Barbosa 
lembrou que, para 
a transferência da 
rodovia, foi reali-
zado um levanta-
mento do patrimô-
nio e a aprovação 
de uma lei, na As-
sembleia Legisla-
tiva, autorizando a 
transferência para 

a União.
- Só faltam alguns tramites burocrá-

ticos para assumirmos o trecho Sul da 
163. Estamos preparando uma licitação 
para manutenção do trecho e acredito 
que em um mês e meio depois do lan-
çamento do edital já poderemos iniciar 
as obras de conservação. Com a federa-

lização essa rodovia que é muito impor-
tante não fica interrompida, uma parte 
federal e uma estadual. Também facilita 
para buscarmos recursos para uma ponte 
sobre o rio Uruguai, que é uma demanda 
dos municípios do Rio Grande do Sul – 
disse o superintendente ao Jornal Diário 
Catarinense,

O prefeito de Itapiranga, Jorge Wel-
ter, disse que desde 2006 iniciou um 
movimento pela federalização da rodo-
via, que teve um trabalho forte dentro da 
Associação dos Municípios do Extremo 
Oeste de Santa Catarina (Ameosc).

- Em novembro nós, prefeitos de San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul, chega-
mos a apresentar esse pedido ao ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que 
afirmou que iria assumir esse trecho da 
163 e também viabilizar a pavimenta-
ção de uns 30 e poucos quilômetros que 
faltam no Rio Grande do Sul, pois a ro-
dovia vai até Tenente Portela-RS. É uma 
briga antiga e esperamos que seja feita a 
recuperação, pois o trecho de Itapiranga 

a São Miguel do Oeste está feio. Temos 
muito movimento nas agroindústrias, 
com tráfego pesado, e precisamos de 
uma boa rodovia – disse o prefeito.

O superintendente do DNIT em San-
ta Catarina também prevê a retomada 
das obras da BR-163 no trecho que já 
é federal, entre São Miguel do Oeste e 
Dionísio Cerqueira. Ele afirmou que o 
projeto da empresa vencedora da lici-
tação, a Torc, de Minas Gerais, está em 
análise. A licitação custa R$ 210 milhões 
e há apenas R$ 17 milhões previstos. A 
retomada deve ser ainda neste ano, para 
terminar o viaduto de São José do Ce-
dro, que é a prioridade no momento.

Barbosa disse que há um compromis-
so com a comunidade local, para termi-
nar essa obra.

Em relação a ponte o movimento é 
antigo, sendo assunto que esteve nos 
centros dos debates políticos da região 
desde os anos 90. Durante o mandato 
de Cesar Tadeu Paier, na prefeitura de 
Barra do Guarita, ele dizia que após a 
conclusão do asfaltamento do trecho da 
rodovia entre Tenente Portela e Barra do 
Guarita, o passo seguinte da região seria 
buscar a construção da ponte.

O projeto seguiu em discussão com 
prefeitos dos dois estados e diversas 
reuniões, sobre o tema, foram realiza-
das, agora encabeçadas pela diretoria 
da Amuceleiro e do prefeito de Barra do 
Guarita Rodrigo Tissot com outras lide-
ranças da região.

Um estudo de viabilidade econômica 
sobre a ponte está sendo realizado pela 
Unijuí que vai apresentar ao Ministério 
de Infraestrutura. O próprio ministro 
Tarcísio de Freitas chegou a dizer que 
iria se empanhar pessoalmente para que 
a ponte fosse construída como deseja a 
comunidade regional.A construção da ponte pode ser um impulsionador para a região

Campo Novo: Prefeito participa de sessão da 
Câmara de Vereadores

Na últi-
ma segunda-
-feira (02) 
o prefeito 
de Campo 
Novo Ilian-
dro Cesar 
Welter parti-
cipou da pri-
meira sessão 
ordinária da 
Câmara Mu-
nicipal de 
Vereadores.

No espa-
ço concedido ao Chefe do Poder 
Executivo o mesmo salientou a 
importância do bom relaciona-
mento entre os poderes e des-
tacou que em seu governo dará 
prioridade ao povo, buscando 
atender as necessidades básicas 

da comunidade e que para isso 
necessita do apoio dos edis.

Welter também foi questio-
nado pelos vereadores sobre as 
atividades que realizou até o 
momento na chefia do executi-
vo e sobre a situação do Cemi-
tério Municipal. Com relação 

ao cemitério os Poderes Exe-
cutivo e Legislativo se com-
prometeram conjuntamente em 
buscar soluções para o proble-
ma de água e da depredação dos 
túmulos.

Durante a sessão também 
foi aprovado o Projeto de Lei 

nº 008/20 de autoria do execu-
tivo que concede auxílio finan-
ceiro ao Hospital de Caridade 
de Campo Novo, destinado a 
despesas de custeio de despesas 
com a folha de pagamento do 
13º Salário de 2019 dos funcio-
nários daquela entidade.

A federalização da rodovia é um dos primeiros passos para construir a ponte na travessia RS/SC
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PSDB de Tenente Portela 
desembarca do governo Carboni

O PSDB de Tenente Portela 
decidiu na manhã de hoje pela 
sua saída da atual administra-
ção. O partido anunciou que 
adotará uma postura indepen-
dente e que vai entregar todos 
os cargos que ocupa na admi-
nistração Carboni e Valdir.

Em ofício assinado pela pre-
sidente do PSDB portelense, 
Salete Bettio Sala, endereçada 
ao presidente do PDT, partido 
que comanda a prefeitura, Dar-
lan Vargas, a sigla anuncia que 
está trabalhando forte para uma 
candidatura própria e como há 
entre PDT e PP para manuten-
ção da prefeitura portelense, o 
partido entende que neste mo-
mento não há qualquer indica-

tivo dessas siglas de que apoia-
rão uma candidatura própria do 
PSDB.

A nota ainda cita ainda que 
os mais de 15 anos no poder 
desgastaram a dobradinha PDT 
e PP e que esses deveriam abrir 
espaço para uma nova sigla, na 
intenção de quebrar a resistên-
cia à esse desgaste e manter a 
situação no poder.

Nossa reportagem conver-
sou com Rosemar Sala, que 
confirmou que é o pré-candi-
dato à prefeito pela sigla. Se-
gundo ele, a saída do grupo 
que administra o município se 
deu pela necessidade da sigla 
encontrar uma maior liberdade 
para negociar as alternativas 
que lhe viabilizem a candidatu-
ra e que a partir deste momento 

vai iniciar as conversações com 
outras siglas na expectativa de 
montar uma chapa para a dispu-
ta do pleito.

Ele também disse que, até o 
presente momento, o grupo que 
administra o município ainda 
não declarou que apoiaria a sua 
candidatura, mas que está aber-
to a conversações com todos os 
partidos do município que com-
partilham do mesmo projeto do 
PSDB.

A sigla tinha apenas uma se-
cretaria no primeiro escalão do 
governo Carboni, onde chefia-
va a pasta do Desenvolvimento 
Rural. O PSDB mantém uma 
cadeira na Câmara de Vereado-
res, que é ocupada por Salete 
Sala, esposa do agora pré-can-
didato Rosemar Sala.

Com a saída do Governo, Rosermar Sala anunciou a intenção de concorrer a prefeito pela sigla neste ano

Clic Portela

Facebook

Janela partidária para 
quem irá disputar o 

pleito municipal 
terminará em 03 de abril

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, o prazo da chamada janela par-
tidária vai findar seis meses antes do pleito
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Entre os dias 05 de março e 03 de abril, os vereadores que pre-
tendem disputar a reeleição ou a prefeitura de sua cidade podem 
mudar de partido sem sofrerem nenhuma punição da legenda. O 
prazo da chamada janela partidária terminará seis meses antes do 
pleito. O primeiro turno será realizado em 04 de outubro e o segun-
do turno no dia 25 do mesmo mês.

Pelo calendário elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o prazo é considerado para a justa causa necessária para a 
mudança partidária dos detentores do cargo de vereador que quei-
ram concorrer às eleições majoritárias (prefeitura) ou proporcio-
nais (reeleição).

Usina Foz do Chapecó 
implanta novo sistema 

de alerta
Desde o começo do ano, a Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó 

dispõe de um novo sistema de alerta. O equipamento, composto 
por sete estações com giroflex e sirene, foi implantado no percurso 
que compreende os dez quilômetros abaixo da barragem. O siste-
ma faz parte do Plano de Ação de Emergência (PAE) da usina e é 
uma exigência legal da Lei nº 12.334/2010, que institui a Política 
Nacional de Segurança de Barragens no país.

Os estudos para a instalação do novo sistema começaram em 
2018 quando foram realizadas diversas reuniões com a participa-
ção direta das defesas civis de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul, e dos municípios de Alpestre (RS), Águas de Chapecó (SC) 

e São Carlos (SC), que compreen-
dem a Zona de Autossalvamento 
(ZAS).

– A Usina Foz do Chapecó ope-
ra desde o início na mais completa 
segurança, e cumpre rigorosamen-
te os requisitos da legislação. De 
acordo com a lei de segurança de 
barragens, é preciso ter um siste-
ma de alerta para avisar a popu-
lação em caso de rompimento – 
explica o diretor superintendente, 
Peter Eric Volf.

Além deste sistema, a Usina 
Foz do Chapecó conta, atualmen-
te, com o Sistema de Alerta do 
Vertedouro, equipamento similar, 
mas que tem o objetivo de avisar 
à população ribeirinha quando ha-
verá um aumento no nível da água 
do Rio Uruguai devido à ocorrên-
cia de chuvas.
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SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
02/03/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de 
Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia de 02 
de março de 2020, com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NA-
TANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, e vereadores: ROSANGELA MA-
RIA FERRARI FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, ELESSAN-
DRO TIAGO FUCK/PT, SALETE BETTIO SALA/PSDB e CRISTIA-
NE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. 
Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, 
saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das correspondên-
cias recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposi-
ções dos senhores Vereadores:

Do Vereador Itomar Ortolan:
1- Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que juntamen-

te à Secretaria de Desenvolvimento Rural que informe qual o cronograma da recuperação das principais 
estradas do nosso Município. Justifico tal solicitação pois a safra de soja se aproxima, transporte escolar, 
recolhimento de leite e cronograma na entrega de ração e carregamento de suínos. Solicito também, se 
há cronograma quanto ao uso de maquinas terceirizadas. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores 
Odilo Gabriel, João Antônio Gheller e Rosângela M. F. Fornari.  

 2 – Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que designe 
ao Secretário de Desenvolvimento Rural a dar uma atenção especial às estradas de acesso as propriedades 
dos produtores de leite e de suínos. Esta proposição foi subscrita pela vereadora Rosângela M. F. Fornari. 

3 – Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito para que informe como se 
encontra as escrituras dos moradores do Bairro Modelo e peço agilidade, pois há muito tempo os mo-
radores estão à espera da escritura. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Odilo Gabriel, João 
Antônio Gheller e Rosângela M. F. Fornari. 

Do Vereador Odilo Gabriel: 
1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito para que informe qual o moti-

vo da demora nas ligações da água aos moradores das localidades de Lagoa Bonita, Cerro dos Machados 
e Capitel Santo Antônio, tendo em vista que, segundo informações, a rede de distribuição da água já há 
tempo está concluída faltando apenas às ligações nas residências dos beneficiários o que está com muita 
demora em ocorrer. Salienta-se que estes munícipes, como tantos outros, estão com falta de água para o 
consumo se fazendo urgente que tais ligações sejam efetuadas. Esta proposição foi subscrita pelos vere-
adores Itomar Ortolan, João Antônio Gheller e Rosângela M. F. Fornari. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck: 
1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito solicitando reparo nas estra-

das que dão acesso às localidades de Esquina Grapia, São Luiz, Esquina Pech e Lajeado dos Becker. Esta 
proposição foi subscrita pela vereadora Rosângela M. F. Fornari. 

2 – Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito solicitando a recuperação 
das Pontes e Pontilhões no Rio Turvo, que ligam os municípios de Tenente Portela à Três Passos e Der-
rubadas.

Da Vereadora Salete Sala:
1 – Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito solicitando informações a 

respeito do escoamento da água que desce pela Rua Santos Dumont e desemboca na perimetral esquina 
com a Itajaí haja vista as últimas chuvas ter ocasionado alagamentos naquela rua. Há moradores tendo 
que construir muro de contenção para não ter a água invadindo suas residências. Esta proposição foi 
subscrita pelo vereador Itomar Ortolan.

2 – Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito para que invista mais forte-
mente na política da bacia leiteira em nosso município. Tal solicitação se baseia na redução da produção 
leiteira do ano de 2018 para 2019, impactando significativamente no nosso VAF, implicando diretamente 
no cálculo do nosso índice de retorno do ICMS no futuro. 

3 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito para que seja realizado com 
urgência serviço de conservação da estrada que vai a Perpétuo Socorro, uma vez que está demandando 
manutenção. A estrada possui uma boa camada de pedras (cascalhos), mas necessita de uma passada de 
máquina e uma rolagem. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Cristiane Feyth e Rosângela M. 
F. Fornari. 

4- Requereu que seja encaminhada correspondência á Comunidade de Perpétuo Socorro parabenizan-
do-o pela Excelente festa do Cupim realizada no dia 23/02/2020, onde atraiu pessoas de todos os lugares, 
inclusive as de fora do município.

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari:
1-Requereu que seja encaminhada correspondência a Direção da Escola Municipal Ayrton Senna, 

bem como aos demais funcionários, pais e alunos, parabenizando pelos seus 18 anos comemorados no 
dia 24 de fevereiro.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº004/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e na LOA, auto-

riza a abertura de crédito especial e dá outras providências. 
Projeto de Lei do Poder Executivo nº005/2020: Declara situação de caráter excepcional previsto no 

art. 37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária para atendimento da necessidade para o cargo de 
serviços gerais e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº006/2020: Altera a redação do inciso I, do art.1ºda Lei Municipal 
nº2.270/2015, que autoriza o poder Executivo Municipal a firmar convênio, conceder cessão de uso de 
veículo ambulância Salvar/Samu/RS, repassar verbas, inserir metas no PPA e LDO, abrir crédito especial 
e da outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº007/2020: Autoriza cessão de uso de equipamentos ao Hospital 
Santo Antônio de Tenente Portela e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº008/2020: Declara situação de caráter excepcional previsto no 
art.37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária para o cargo de médico e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº009/2020: Institui o programa Municipal de orientação sobre 
Síndrome de Down e o dia de Conscientização sobre a síndrome de down e dá outras providências

Projeto de Lei do Poder Executivo nº010/2020: Estabelece a política pública do município de Tenente 
Portela/RS para esterilização de cães e gatos e implanta o programa de esterilização animal-PEA.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº11/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LDO, autoriza a 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

Parecer do Tribunal de Contas do Estado: Decisão referente às contas de Governo do Poder Executivo 
Municipal de Tenente Portela-RS, gestão 2017.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 02 de março de 2020. Você ainda poderá 
acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Portela. 

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 30/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza 
para uso no Programa Família Feliz
VALOR R$: 21.315,00
CONTRATO Nº 31/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza 
para uso no Programa Família Feliz
VALOR R$: 16.273,90
CONTRATO Nº 32/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza 
para uso no Programa Família Feliz
VALOR R$: 8.445,00
CONTRATO Nº 33/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI ME
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza 
para uso no Programa Família Feliz
VALOR R$: 6.550,00
CONTRATO Nº 34/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza 
para uso no Programa Família Feliz
VALOR R$: 11.776,70
CONTRATO Nº 35/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: MARISE INÊS TOLOTTI BERTÉ ME
CNPJ: 02.698.368/0001-09
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza 
para uso no Programa Família Feliz
VALOR R$: 4.700,40
CONTRATO Nº 36/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-
colar
VALOR R$: 4.937,20
CONTRATO Nº 37/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-
colar
VALOR R$: 4.402,15
CONTRATO Nº 38/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-
colar
VALOR R$: 1.864,17
CONTRATO Nº 39/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI ME
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-
colar
VALOR R$: 2.601,00
CONTRATO Nº 40/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-
colar
VALOR R$: 1.391,10
CONTRATO Nº 41/2020
DATA: 18/02/2020
CONTRATADO: MARISE INÊS TOLOTTI BERTÉ ME
CNPJ: 02.698.368/0001-09
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda es-
colar
VALOR R$: 137,40
CONTRATO Nº 42/2020
DATA: 21/02/2020
CONTRATADO: BUSCAR ASSESSORIA LTDA ME
CNPJ: 23.890.638/0001-40
OBJETO: Locação Mensal de Software para uso na Secretaria Munici-
pal da Fazenda
VALOR R$: 3.000,00
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Sicredi é destaque no ranking 
anual de melhores projeções do 

Banco Central
O‘Top 5 Anual’ é um ranking 

divulgado pelo Banco Central 
(BC) para classificar as proje-
ções econômicas mensais mais 
consistentes ao longo do ano e 
que leva em consideração um 
sistema de expectativas de mer-
cado. O Sicredi é destaque no 
ranking de 2019 nas quatro va-
riáveis analisadas: IPCA, IGP-
-M e Taxas de Câmbio e Selic.

A instituição financeira coo-
perativa foi a única participante 
a estar presente entre os cinco 
melhores em todas as quatro 
variáveis de mercado analisa-
das no ‘Top 5’. Na categoria Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), utilizado para 
observar tendências de inflação 
no país, o Sicredi ocupa a 2ª po-
sição no curto prazo anual. No 
Índice Geral de Preços do Mer-
cado (IGPM-M), que registra a 
inflação de preços desde maté-
rias primas agrícolas e indus-
triais até bens e serviços finais, 
a instituição financeira coopera-
tiva foi classificada em 4º lugar, 
também no curto prazo anual.

Na Taxa de Câmbio, no cur-
to prazo anual, o Sicredi foi 
classificado na 5ª colocação. O 
ranking também avaliou as pro-
jeções para a Taxa Selic, a taxa 
básica de juros no Brasil, e a 

instituição financeira coopera-
tiva ocupa o 4º lugar no médio 
prazo anual. Este é o terceiro 
ano consecutivo em que o Si-
credi figura no ‘Top 5 Anual’ 
do BC.

Pedro Ramos, economista 
chefe do Sicredi, explica que a 
presença entre as melhores pro-
jeções em quatro indicadores 
do ‘Top 5’ do Banco Central re-
força a capacidade da estrutura 
que a instituição financeira co-
operativa oferece em análise de 
mercado e projeções.

– Um dos nossos principais 
diferenciais é o time de espe-
cialistas altamente preparados 
para assessorar a tomada de 
decisões, o que reflete positi-
vamente na nossa capacidade 
de gestão de investimentos, 
beneficiando os nossos mais de 

quatro milhões de associados, 
e garantindo a solidez da nossa 
atuação. Em um mercado com 
cenário de constantes mudan-
ças, que acontecem em uma ve-
locidade cada vez maior, estar 
‘um passo à frente’ é um dife-
rencial fundamental para uma 
instituição financeira – afirma 
Pedro Ramos.

Com o objetivo de desmisti-
ficar o mercado de investimen-
tos, o Sicredi também lançou, 
recentemente, a 
plataforma ‘In-
vestindo Jun-
tos’, ideal para 
quem tem inte-
resse em aplicar 
recursos, mas 
tem dúvidas so-
bre qual a opção 
mais adequada.
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Sicredi está em 22 estados e no Distrito Federal

Sicredi

Executivo de Redentora promove 
Processo Seletivo Simplificado

Até as 17h00min do próximo dia 10 de 
março, os interessados em concorrer às va-
gas disponíveis para o cargo de operador 
de máquinas, da Secretaria Municipal de 
Obras, Viação e Transporte, podem se ins-
crever no Processo Seletivo Simplificado 
organizado pelo Poder Executivo de Re-
dentora.

As inscrições são gratuitas e efetuadas 
junto ao Setor de Pessoal da Prefeitura 
Municipal. Maiores informações sobre o 
certame, como número de vagas, jornada 
de trabalho, remuneração mensal e pré-

-requisitos, entre outras, estão conti-
das no edital nº 02/2020, cujas cópias 
foram afixadas nos murais do Centro 
Administrativo e da Câmara de Vere-
adores. O conteúdo também pode ser 
encontrado no site oficial de Reden-
tora.

O cronograma do Processo Seleti-
vo Simplificado prevê que as provas, 
objetiva e prática, serão aplicadas 
nos dias 22 de março e 05 de abril, 
respectivamente. A publicação da re-
lação final dos aprovados acontecerá 
em 14 de abril.

Inscrições são gratuitas e efetuadas no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal
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Programa AABB Comunidade 
Iniciou suas Atividades de 2020 

com Recreação na Piscina
O programa AABB comunidade tem uma parceria com a Pre-

feitura Municipal e o Banco do Brasil, onde atende 174 crianças de 
três Escolas Municipais, de 1º ao 5º ano.

As crianças atendidas pelo programa recebem , uniforme, ma-
terial didático, e espaço físico para pratica de diversas atividades. 
O município oferece alimentação, transporte, professores e funcio-
nários para o atendimento aos alunos.

Terças e Sextas, são atendidos alunos da Escola Municipal Ar-
celino Soares Bueno do bairro Operário.

Quarta-feira, são atendidos os alunos da Escola Municipal San-
to Antônio, do Capitel Santo Antônio.

Quinta-feira, são atendidos os alunos da Escola Municipal Te-
nente Portela, do bairro São Francisco.

Os alunos desenvolvem atividades de esporte, (Futsal, vôlei, 
handebol, futebol, jogos de mesa ( Tênis de mesa, xadrez, dama, 
pebolim, quebra cabeça, jogos de montar, além de Informática, ar-
tesanato com material reutilizados e atividades aquáticas. As crian-
ças contam com aulas de violão e Taekwondo.
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O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul atendeu 
agravo interposto junto ao mesmo, em prol de Mônica Macalin 
dos Santos, que contesta a ação civil pública do Ministério Público 
Federal, que destituiu a mesma do cargo de Conselheira Tutelar 
em Redentora, para a qual foi eleita em 06 de outubro de 2019. As 
informações foram divulgadas pela reportagem do site RD Foco.

Segundo a públicação, no despacho do MP, o órgão salientava 
que Mônica exercia cargo junto a Prefeitura de Miraguaí, fato este 
proibido pela Lei Municipal 1837/2001/ (art. 14, parágrafo único), 
e a Resolução nº 17 do CONANDA, (art 38), que dispõe que a 
função de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo o 
Edital do certame nomeado por estas legislações.

Em posse de documentos apresentados pela defesa de Môni-
ca Macalin, o TJ-RS concluiu que a ação ajuizada pelo MP em 
21/01/2020, que destituía Mônica, foi instruída com informação 
do dia 28/12/2019, sendo que em 30/12/2019 a mesma pediu exo-
neração do cargo que ocupava junto a Prefeitura de Miraguaí, e 
que restou publicado em 06/01/2020, sendo que a posse dos Con-
selheiros foi em 10/01/2020. Isso significa que no dia da posse a 
mesma estava habilitada, de acordo com a lei, a assumir o cargo de 
conselheira tutelar em Redentora.

Mediante os fatos, de que na data de posse, Mônica já não tinha 
nenhum vínculo com a municipalidade de Miraguaí, o TJ recebeu 
o recurso e suspendeu o cumprimento da decisão do MP, até o jul-
gamento final do agravo. Com essa decisão Mônica Macalin dos 
Santos retorna ao cargo e volta a exercer a função, com a devida 
remuneração. O fato foi comunicado a origem, posteriormente ao 
Ministério Público.

TJ-RS reconduz Conselheira 
Tutelar afastada ao cargo em 

Redentora
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Caso de vandalismo movimenta as 
redes sociais em Tenente Portela

Uma ocorrência registrada 
em Tenente Portela chamou a 
atenção nos últimos dias. Ár-
vores ornamentais, espalhadas 
pela cidade foram simplesmen-
te cortadas durante uma madru-
gada.

Desde o início as redes so-
ciais eram tomadas por mensa-
gens de pessoas que condena-
vam a atitude dos autores.

Um vídeo obtido pelo Siste-
ma Província de Comunicação 
mostra dois indivíduos cami-
nhando na Avenida Luís Carlos 
Prestes e batendo com facões 
em algumas árvores do passeio 
público. As imagens foram cap-
tadas na madrugada da segun-
da-feira (24).

Na manhã do mesmo dia, 
vários coqueiros na Praça Te-
nente Bins e na Avenida Santa 
Rosa amanheceram cortados. 
Os atos de vandalismo provo-
caram indignação em quem 
passou pelos locais. Também 
houve inúmeras manifestações 
de repúdio nas redes sociais.

Na postagem do vídeo, que 
o Sistema Província já detec-
tava que poderia se tratar de 
dois indivíduos menores de ida-
de, e por respeito ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
manteve o rosto dos mesmos 
encobertos, mas encaminhou o 
vídeo para as autoridades poli-
ciais.

Na página da Rádio Provín-
cia no Facebook, os usuários 
da rede pediam que fosse mos-
trado o rosto dos autores dos 

cortes das árvores. A internau-
ta Christina (vamos preservar 
os sobrenomes na matéria), já 
comentava, “Se forem menores 
de idade, coloquem para pres-
tar serviço comunitário. Plantar 
100 árvores e pintar as fachadas 
das casas. E multa para os pais 
por não terem dado educação a 
esses dois!”.

Já outro de nome Antônio 
comentou logo abaixo, “Melhor 
a fazer é plantar árvores e regar 
até fase adulta da planta.”

Foram mais de 50 comen-
tários na postagem, no grupo 
Imagens e Retratos de Tenente 
Portela.

Polícia Civil de Tenente 
Portela identificou os dois indi-
víduos envolvidos nos danos às 
árvores plantadas na Praça Te-
nente Bins e na Avenida Santa 
Rosa, ambas situadas no centro 
da cidade.

O fato foi registrado na ma-
drugada de 24 de fevereiro. Um 
vídeo obtido pelo Sistema Pro-
víncia de Comunicação mostra 
os dois menores de idade cami-
nhando na Avenida Luís Carlos 
Prestes e batendo com uma faca 
nas árvores do passeio público.

Segundo divulgado pela Po-
lícia Civil, os adolescentes de 
16 e 15 anos, respectivamente, 
moradores dos bairros Fries e 
Rubino Marroni, já foram ou-
vidos. Uma faca utilizada nos 
atos foi apreendida.

A dupla será enquadrada por 
ato infracional análogo à Cri-
me Ambiental, pois conforme 

o Auto de Constatação expedi-
do pela Fiscalização Ambiental 
Municipal, a árvore cortada na 
Praça Tenente Bins é da espécie 
nativa denominada Jerivá.

De acordo com a Polícia 
Civil, os adolescentes ainda 
responderão por Dano ao Pa-
trimônio Público e Dano, em 
virtude que as árvores exóticas 
cortadas na Avenida Santa Rosa 
pertenciam a uma pessoa física. 
Eles também serão enquadra-
dos na contravenção penal de 
porte de arma branca.

O procedimento investigati-
vo será remetido ao Ministério 
Público (MP) de Tenente Por-
tela.

Na notícia de que os autores 
haviam sido identificados, mais 
uma vez as rede sociais foram 
tomadas comentários. Muitas 
pessoas elogiaram o trabalho da 
Polícia Civil de Tenente Portela 
e citaram nominalmente o Co-
missario Vamir Pressi.

O sentimento dos internau-
tas era de correção. Diversos 
comentários diziam “que sirva 
de exemplo para não acontecer 
mais”. Rosinei parabenizou a 
Polícia Civil e resumiu o sen-
timento da maioria dos comen-
tários, “Que sirva de exemplos 
para outros que pensam em de-
predar. Parabéns à polícia.”

Vandalismo é crime: De 
acordo com o artigo 163, do 
Código Penal brasileiro, vanda-
lismo é crime e o autor do delito 
fica sujeito a prisão e multa, por 
danos ao patrimônio público.

Dois menores de idade caminharam durante a madrugada  pelas ruas e cortaram diversas árvore pelo caminho

Foto: Jalm
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Coronel Bicaco: Vereadores 
elogiam a recuperação de 

estradas e pedem continuidade
Na manhã da segunda-feira 

(02), durante a primeira sessão 
ordinária de 2020 do Poder Le-
gislativo de Coronel Bicaco, 
quatro vereadores se manifes-
taram no grande expediente 
sobre o trabalho da Secretaria 
Municipal de Obras direciona-
do para a recuperação de estra-
das interioranas. Foi elogiada a 
qualidade das vias restauradas e 
houve pedidos de continuidade, 
pois inúmeros trechos ainda não 
foram atendidos.

Elson Bueno Martins, do 
PDT, salientou que se aproxi-
ma o auge da colheita da soja 
no município e os produtores 
rurais precisam de estradas em 
boas condições de trafegabili-
dade para escoar a produção.

O edil Marcelo Jurandi (PP) 
revelou que as últimas chuvas 
ocasionaram danos em deter-
minados trechos da área rural e 
solicitou reparos imediatos por-
que é época de colheita da soja. 
– Peço que quando a Secretaria 

Municipal de Obras efetuar a 
manutenção de estradas gerais, 
também arrume os acessos as 
propriedades rurais – reiterou o 
progressista.

O pedetista João Francisco 
Marques Brasil destacou que 
a municipalidade investiu na 
aquisição de maquinários para 
a manutenção de estradas e o 
resultado pode ser conferido 
por quem anda pelo interior de 
Coronel Bicaco. Ele ainda citou 

alguns trechos que antigamente 
eram intransitáveis e que foram 
recuperados pela atual Admi-
nistração Municipal.

O vereador do MDB, Tito 
Lívio Najar Porto, afirmou 
que o Poder Executivo revo-
lucionou a qualidade das es-
tradas interioranas, entretanto, 
reconhece que o trabalho deve 
ter continuidade porque ainda 
existem trajetos que necessitam 
de revitalização.

Pedidos de manutenção das estradas interioranas foram reforçados

Caso de Dengue em Coronel Bicaco
A Secretaria Municipal 

de Saúde de Coronel Bicaco-
-RS, informa aos munícipes e 
população em geral, que está 
confirmado o primeiro caso de 
Dengue no Município. A confir-
mação ocorreu por meio de exa-
me laboratorial realizado pelo 
Laboratório Central de Saúde 
Pública (LACEN-RS).

Trata-se de um caso impor-
tado, sendo o paciente residente 
no bairro Nossa Senhora Apa-
recida. Inicialmente o mesmo 
apresentou os sintomas de fe-
bre, náuseas, dor de cabeça, do-
res musculares e manchas pelo 
corpo. O paciente foi hospitali-
zado e no momento está estável 

e em casa.
Foram adotadas todas as 

medidas necessárias, confor-
me protocolos do Ministério 

da Saúde, e orientação da Vigi-
lância Epidemiológica através 
Agentes de Endemias e 15ª Co-
ordenadoria Regional de Saúde.

    “A mulher sempre teve um papel importante na cons-
trução da sociedade e cada vez mais ganha espaço e voz 
no tradicionalismo, com sua bravura e determinação.”

     Sempre tive um carinho muito especial pelas Entida-
des Tradicionalistas Gaúchas, as vejo como uma Escola 
onde é possível compartilhar saberes, culturas, praticar o 
civismo, a disciplina, dar continuidade aos bons costumes, 
os valores que se aprende na família. No CTG criam-se 
novas lideranças para atuar com responsabilidade na so-
ciedade e além de tudo isso lá se faz novos amigos intera-
gindo com as mais diversas idades.

   E foi isso que me cativou, juntamente com meu esposo 
Paulo, ao receber o convite de alguns amigos para dançar-
mos em um Grupo lá pelos anos de 1988 ou 1989. Na épo-
ca morávamos na cidade de Tenente Portela e Zé Preto, 
Paludo, Milton Sganderla e esposas, nos convidaram para 
dançarmos no Grupo Chaleira Preta onde aprendemos os 
primeiros passos das danças tradicionais. Mais tarde pas-
samos a residir em São Pedro e fundamos o Grupo Os 
Candeeiros, sempre com os amigos nos dando o costado, 
principalmente Zé Preto e esposa que nos auxiliavam para 
ensinar as danças aos membros do Grupo que durante 
anos fizeram sucesso em suas apresentações e orgulha-
ram nossa comunidade. Vivemos muitos momentos ines-
quecíveis que com carinho lembramos.

    Anos mais tarde, recebemos o convite do então Patrão 
do Sentinela da Fronteira Vilmarino da Rosa e de Marcelo 
Boni para integrarmos a Patronagem da Entidade, desde 
então começamos a participar com muita alegria.

    Em 2013, era de nossa responsabilidade coordenar a 
parte Artística e Cultural do Sentinela e chegamos ter mais 
de 100 crianças participando das invernadas o que nos traz 
lindas lembranças.

    No ano que passou também tivemos um grande de-
safio que foi coordenar o 10 Acampamento Farroupilha do 
Município de Tenente Portela o que nos possibilitou muitos 
aprendizados e consideramos satisfatório.

     Me orgulho em fazer parte de uma Entidade Tradicio-
nalista e de forma especial do CTG Sentinela da Fronteira 
que no ano que passou completou 60 anos de história e 
que faz um lindo trabalho através dos seus associados e 
Patronagem que atualmente está sob a coordenação do 
Patrão Diogo Bonadimann.

      Natural de Tenente Portela, filha de Francisco Boni 
e de Ermida Boni. Em 1987, constitui familia com Paulo 
Menegazzi, sou mãe de Deisi e Vinicius. 

    Ver nossos filhos dentro de uma Entidade tradiciona-
lista, posso afirmar que somos uma Família Tradicionalista. 
É uma experiência maravilhosa. Acredito que este ambien-
te contribui muito com as pessoas que eles são. 

    Dentre tantas coisas boas, fazem amigos, desenvol-
vem a arte, aprendem valores, responsabilidade e princi-
palmente a lutar pelos seus sonhos, sempre respeitando o 
legado que nossos antepassados nos deixaram defenden-
do o nosso Rio Grande.

    Este á apenas um pequeno resumo da minha histó-
ria dentro do Tradicionalismo. Muito Prazer, sou Clair Boni 
Menegazzi, Sou Mulher, Sou Gaúcha, Sou Tradicionalista.

  Até a próxima.

As filhas da Terra Contam 
seu Pago!
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Amzop comemora melhoria no 
fornecimento de energia 

Ao assumir a presidência da 
Amzop neste ano de 2020, o 
prefeito de Constantina, Gerri 
Sawaris, elencou como princi-
pal prioridade em sua gestão, a 
busca por investimentos em in-
fraestrutura nos 43 municípios 
pertencentes a Associação dos 
Municípios da Zona da Produ-
ção, sendo uma das principais 
demandas a melhoria no for-
necimento de energia elétrica, 
principalmente na área atendi-
da pela concessionária RGE.

“Na última semana, recebe-
mos uma notícia extraordiná-
ria”, destaca Sawaris; o anun-
cio oficial por parte da RGE de 
duas grandes obras na região: 
Constantina, Sarandi, Ronda 
Alta, Novo Xingu, Engenho 
Velho e Liberato Salzano, serão 
diretamente contemplados com 
os dois novos empreendimen-
tos que começaram a ser cons-
truídos pela RGE: uma Linha 
de Distribuição (LD), prove-
niente do município de Planal-
to e uma nova Subestação de 
Distribuição em Constantina. 

O investimento previsto é 
de R$ 69 milhões. A subesta-
ção será erguida ao lado do dis-
trito industrial de Constantina. 
Ela terá um transformador de 

12,5 MVA e contará com cin-
co circuitos alimentadores, que 
fornecerão energia elétrica aos 
diversos consumidores conec-
tados a eles. Já a nova linha de 
distribuição interligará as su-
bestações Constantina e Planal-
to. Ao todo, a linha terá 65 km 
de extensão e passará por áre-
as dos municípios de Planalto, 
Ametista do Sul, Cristal do Sul, 
Rodeio Bonito, Pinhal, Novo 
Tiradentes, Cerro Grande, Li-
berato Salzano, Novo Xingu e 
Constantina. 

“A subestação e a linha, so-
madas, contribuirão muito para 
a distribuição de energia na re-
gião. Isso se deve, também, ao 

fato de desafogarmos um pou-
co a LD Palmeira das Missões 
- Sarandi, beneficiando indire-
tamente mais municípios”, co-
menta o Gerente de Engenharia 
da RGE, Roberto Pressi. Se-
gundo o Consultor de Negócios 
da RGE, Marciano Knebel, as 
obras devem ser concluídas até 
o final de 2021, quando todo o 
sistema deverá entrar em ope-
ração. “Serão pelo menos 19,8 
mil clientes beneficiados direta-
mente, uma população de mais 
de 50 mil habitantes. É um salto 
significativo em termos de ro-
bustez do sistema de distribui-
ção de energia para a região”, 
comenta Knebel.

Presidente da Amzop, Gerri Sawaris
D
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Prosseguem as obras de asfaltamento do 
trecho que liga Humaitá a Sede Nova

Uma notícia divulgada pela 
Rádio Alto Uruguai de Três 
Passos dão conta de que as 
obras de asfaltamento de trecho 
da estrada que liga Sede Nova 
a Humaitá seguem em ritmo 
acelerado. O trânsito no local 
está sendo realizado por um 
desvio entre as localidades de 
Esquina Funghetto (Humaitá) 
e Monte Belo (Sede Nova). A 
Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos de Sede Nova realizou 
a identificação do desvio a fim 
de orientar os motoristas.

O trajeto alternativo deve 
ser adotado até a conclusão das 
obras. A Administração Muni-
cipal agradece a compreensão 
de todos. Está sendo asfaltado 
um trecho de dois quilômetros 
e meio, partindo da cidade de 
Sede Nova em direção a Hu-
maitá. Conforme a prefeitura 
de Sede Nova, a obra tem um 
custo total de 1 milhão e 700 
mil reais a partir de recursos 
próprios. Sede Nova era um dos poucos municípios da região sem acesso asfáltico

Rádio Alto Uruguaí

Hospital de Três Passos 
ganha R$ 100 mil através 
de emenda parlamentar

Foi encaminhado nesta terça-feira, 03, um ofício, por meio de 
emenda parlamentar, proposta pela deputada Maria do Rosário, no 
qual beneficia o Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP) com 
o valor de R$ 100 mil.

Este valor é oriundo do Fundo Nacional da Saúde para incre-
mento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar 
e ambulatorial para cumprimento de metas.

O presidente do HCTP, médico Lauro Borth, e a administra-
dora, Leila Bender, ressaltaram que este recurso vem se somar a 
outros, possibilitando incrementar os serviços em saúde oferecidos 
pelo hospital.

Ofício já havia sido encaminhado para a Administração Municipal no dia 10 de fevereiro
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Amador de Coronel Bicaco 
começará no dia 29 de março

Numa reunião promovida pelo Conselho Municipal de Despor-
tos (CMD), na noite da segunda-feira (02), foi confirmado que o 
Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2020 de Coronel Bi-
caco, nas categorias livre e veterano, terá início no dia 29 de março.

Na oportunidade, os representantes das equipes puderam retirar 
a ficha de inscrição e cópias do regulamento da competição. Para 
a formação dos times será permitida a inclusão de atletas de outros 
municípios, sendo o máximo de dois na categoria livre e quatro no 
veterano.

Segundo o CMD, o prazo para devolução das fichas de inscrição 
vai encerrar no próximo dia 16. Após a análise dos jogadores rela-
cionados, ocorrerá o congresso técnico para definição da fórmula 
de disputa e elaboração da tabela de jogos das duas categorias.

Os organizadores estimam a participação de seis equipes no 
livre e cinco no veterano. Caso essa previsão se confirmar, a ten-
dência é que a fórmula de disputa no livre e veterano seja de todos 
contra todos, em turno único, se classificando os quatro melhores 
para as semifinais.

Vale lembrar que as fichas de inscrição ainda podem ser retira-
das, basta procurar os integrantes do CMD.

Reunião promovida pelo Conselho Municipal de Desportos. na segunda-feira
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Redentora realiza 17º Encontro 
das Mulheres neste sábado

A primeira dama e secretá-
ria Municipal de Assistência 
Social, Eliane Amaral Costa, 
promoveu uma reunião, hoje, 
dia 04 de março, em que foram 
definidas as equipes que vão 
trabalhar no 17º Encontro da 
Mulher Redentorense.

O evento em homenagem 
às mulheres de Redentora vai 
acontecer no próximo sábado, 
dia 07 de março, no Salão Paro-
quial, com início às 13h30min. 
O tema do Encontro será “Mu-
lher: prazer em ser”. A principal 
atração será a banda Sol Maior. 
Haverá distribuição de brindes, 
lanches e refrigerantes.

Na reunião foram definidas 
as equipes que vão trabalhar na 
recepção às mulheres, na entre-
ga dos brindes, na distribuição 
dos prêmios, dos lanches, re-
frigerantes e água e na limpeza 
pós-evento. Encontro ocorreu no gabinete da primeira-dama

D
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Antes de virar megaempresário da área de calçados, o 
brasileiro Luiz Antônio Costa foi boia-fria. Sobre as razões 
de ter-se tornado um empreendedor de sucesso, explica 
que o segredo é jamais parar de sonhar com novos pro-
jetos, pois “a escada do sucesso não tem último degrau; 
está continuamente em construção”. A história de vida 
desse homem está no livro “De Boia-fria a Empresário In-
ternacional”.

 O sonho é o limite exato do tamanho de tudo o que 
podemos ser e realizar. Isso significa que jamais seremos 
mais do que sonhamos ser, nem teremos mais do que 
desejamos ter. Por isso Henry Ford criou a célebre frase: 
“Quer você acredite que pode ou que não pode fazer de-
terminada coisa, você está certo”.

 Potencial para crescer na vida todos temos. Mas 
apenas potencial não basta. É preciso sonho, que signifi-
ca desejo de crescer sem parar. Entretanto, para que um 
sonho se realize, também é preciso ter fé (acreditar) e ati-
tude.

 De regra todas as pessoas têm sonhos. Mas a 
maioria delas não age no sentido de realizá-los. Porque 
qualquer ação visando à realização de um sonho começa 
por uma ruptura do nosso modo de vida, o que desenca-
deia consequências desconfortáveis. Por exemplo, adotar 
uma rotina de disciplina rigorosa, trocar a maior parte do 
tempo de lazer pelos estudos e projetos, abandonar hábi-
tos e vícios. Sem contar que essa mudança de modo de 
vida ainda implica exposição a inveja, zombaria e até a 
torcida para que o sonho não dê certo.

 Quem quiser provar se isso que digo é verdade, 
pense num grande projeto, e comece a falar sobre isso 
às pessoas. Rapidamente verá que sequer na família há 
alguém disposto a incentivá-lo. Esse é o preço do sonho. 
Em sua obra “Sonhos... Acredite Neles”, escreve Darkson 
Lira: “Sonhos de verdade, que valem a pena, custam. Brin-
quedos de plástico, miçangas não custam quase nada, 
mas jóias de verdade, ouro maciço, têm alto preço” (p. 30). 

 Sabe qual é o “sonho de verdade, que vale a 
pena”? É exatamente aquele no qual só você acredita. É 
aquele que, quando contamos às pessoas, ouvimos: “você 
não nasceu pra isso”, “isso não é pra pobre”, “continue no 
teu empreguinho, que é mais garantido”, “isso é pra quem 
tem padrinho”.

 Ludwig Van Beethoven ouviu exatamente isso de 
seu professor, que até lhe aconselhou a mudar de sonho, 
pois não teria futuro como músico.

 Walt Disney foi demitido do jornal porque não tinha 
ideias para escrever historinhas. Depois peregrinou por 70 
bancos em busca de empréstimo para realizar o sonho de 
construir a Disneylândia. Não conseguiu o dinheiro. Mas 
não parou de sonhar. 

 Por causa do sonho de acabar com o apartheid, 
Nelson Mandela ficou preso por 27 anos. Mas o tempo de 
prisão, ao invés de destruir seu sonho, serviu para fortale-
cê-lo.

 Quer ver seu sonho virar realidade? Corra riscos, 
pague o preço. Ninguém veio ao mundo apenas para cres-
cer, procriar e morrer. Todos temos sonhos a realizar. Mas 
não espere a hora para que isso aconteça, nem espere 
que alguém indique a forma de buscar a realização do so-
nho. Arrisque, nem que isso provoque ira, zombaria ou in-
veja.

 Winston Churchill, primeiro-ministro inglês cuja ca-
pacidade de liderança foi decisiva para a derrota do na-
zismo, costumava dizer: “É melhor arriscar coisas gran-
diosas, alcançar triunfo e glória suscitando a inveja e a 
ira, mesmo expondo-se à derrota, do que ficar na fila dos 
pobres de espírito, que não gozam muito, nem sofrem mui-
to, porque vivem nessa penumbra cinzenta sem conhecer 
vitórias nem derrotas”.

O preço do sonho

Nenhum morador da Região Celeiro 
ganhou na NFG no sorteio de fevereiro

Nenhum contribuinte da 
Região Celeiro aparece na lista 
de ganhadores de fevereiro do 
programa Nota Fiscal Gaúcha 
(NFG). O sorteio em nível esta-
dual foi realizado na sexta-feira 
(28). O prêmio principal de R$ 
50 mil saiu para um morador de 
Canoas, na Região Metropoli-
tana de Porto Alegre.

No sorteio do mês passado, 
cerca de 17 milhões de bilhetes 
estavam na disputa. Além da 
premiação principal, o progra-
ma distribuiu ainda mais 100 
prêmios de R$ 1 mil e outros 
150 no valor de R$ 500,00. Em 
fevereiro, a NFG totalizou R$ 
225 mil em prêmios em dinhei-
ro.

Os ganhadores serão avi-
sados através de e-mail, SMS, 
telefonema ou cadastro no site 

da Nota Fiscal Gaúcha. Os 
sorteados têm até 90 dias para 

resgatar os valores, a contar da 
divulgação dos resultados.
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Vereadores de Coronel Bicaco co-
bram ações na área da saúde

Estiagem prova queda na expectati-
va da produção agrícola

Comitiva visita Vista Gaúcha para 
conhecer ações no setor agropecuário

Cai o número de mortes no trânsito 
do Rio Grande do Sul

Amzop comemora melhoria no ser-
viço de fornecimento de energia

Redentora prepara a realização do 
17º Encontro da Mulher
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Prefeitura de Braga tenta viabilizar 
construção de asfalto em bairro

Na tarde desta quarta-feira (04) o Prefeito de Braga esteve reunido junto ao Badesul Desenvol-
vimento S.A. Agência de Fomento/RS com o Diretor Financeiro Kalil Sehbe Neto, tratando sobre 
o possível operação de crédito para a pavimentação da Avenida Alberto Pasqualini no Bairro Santo 
Antônio. As informações são do Observador Regional.

O Projeto de Lei nº 020/20, no valor de R$ 1.100.000,00, que autoriza o município a realizar opera-
ção de crédito junto ao Badesul, para a pavimentação de 11.391m2 de pavimentação asfáltica e cons-
trução de passeios ao longo da Avenida Alberto Pasqualini, trecho compreendido entre a ponte sobre 
o Rio Braga até o final do calcamento da saída para Miraguaí, foi encaminhado à Câmara Municipal 
de Vereadores no dia 29 de Janeiro de 2020 e foi baixado para estudo e parecer das Comissões, sendo 
que até o fechamento desta matéria o mesmo ainda não havia sido votado. O valor total da obra está 
orçado em R$ 1.328.723,58.

Projeto semelhante a este já foi reprovado no exercício de 2019 pela Câmara Municipal, sob a 
alegação que o valor era muito alto e comprometeria as finanças do município para os próximos anos, 
diante disto o Prefeito Nei reencaminhou o mesmo neste ano baixando o valor em 500 mil reais e 
diminuindo a área beneficiada.

Segundo o Prefeito Nei e informações do Diretor Financeiro do Banco, caso a documentação não 
tiver dado entrada até a próxima quarta-feira (11) junto a entidade bancária em Porto Alegre, o pro-
jeto não poderá ser viabilizado em razão das condutas vedadas ao poder executivo no último ano de 
mandado.

O prefeito esteve em reunião com o Badesul, para acertar detalhes do projeto


