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Para onde vai o dinheiro? 4

- Tenente Portela em 2018 
aplicou 28,25% do orçamento 
na educação.
- Do total de gastos no ano 
passado, menos de 1% foram 
com esporte, lazer e cultura.

Fiscalização vai 
aumentar em 

rodovias da região
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Polêmica

Mudança na 
delimitação do 
Parque Estadual 
do Turvo pode 
destravar projeto 
de usina
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Considerados resíduos perigosos 
por conter metais pesados em sua 

composição, pilhas e baterias exigem 
descarte específi co. | Pág. 3
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peças do dia a dia
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Ninguém está seguro. Essa é a conclusão mais lógica depois da 
invasão dos celulares dos promotores da Lava Jato. Na mesma semana 
o próprio Ministro da Justiça e da Segurança Pública, ou seja, a maior 
autoridade na pirâmide da segurança pública do país, também anun-
ciou que seu telefone havia sido invadido.

Os dois casos nos remete a um pensamento, se altas autoridades do 
país tem suas contas hackeadas, o que sobra para nós meros mortais? 

É claro que você pode justificar que ocorre com eles por serem quem são, mas é importante refletir do 
ponto de vista, de que enquanto existem grandes criminosos digitais capazes de acessar contas do Mi-
nistro da Justiça, também há quem queira apenas uma vantagem financeira e prefira não estar na mira 
da Polícia Federal e para isso vai mirar em pessoas mais comuns, que vivem longe do holofote e que 
em alguns casos podem nem perceber que foram hackeadas.

Hoje nossas vidas estão em nossas contas digitais. São informações sobre nossas famílias, nossas 
finanças, nossos interesses e nossos negócios. Em nossos dispositivos, é possível inclusive que um 
invasor encontre contato de pessoas que não pensariam duas vezes antes nos emprestar dinheiro, por 
exemplo. Basta eles entrar na sua conta, pegar seu contato e se passando por você enviar uma mensa-
gem para a pessoa certa. Isso já aconteceu, inclusive aqui na região.

Estão naquele dispositivo, provavelmente disponíveis, todas as suas contas em redes sociais, em 
alguns casos sua agenda de compromissos ou suas fotos particulares que poderiam estar a mercê de 
alguma pessoa com as intenções mais diversas. Por mais difícil que possa parecer, sempre haverão 
informações que poderão de alguma maneira te prejudicar.

Neste ludibriado mundo digital, ninguém está seguro. Ninguém mesmo.

Ninguém está seguro

É paradoxal, para dizer o mínimo. As pessoas que 
mais apaixonadamente defendem a “universidade públi-
ca, de qualidade, para todos”, são as que, de modo mais 
descarado, dela se apropriam para fazê-la coisa sua e 
colocá-la a seu serviço. É o que chamo privatização polí-
tico-ideológica da universidade pública.

 A dissimulação chega a ser grotesca, mas, para quem 
quer ser enganado, meia mentira basta. Se o sujeito acre-
dita no discurso, danem-se os fatos. Usam do ambiente 
acadêmico. Na verdade é mais do que isso. Usam e abu-
sam, fazem dele uma espécie de casa da sogra de genro 
malcriado, que não conhece limites a essa apropriação.

 Não vou chover no molhado do verdadeiro caudal de 
vídeos, denúncias, reportagens, testemunhos, referentes 
a abusos de toda ordem e, perante os quais, quem er-
guer a voz recebe o adesivo de fascista. No Brasil, hoje, 
ser chamado de fascista é a melhor evidência de não o 
ser. Mas não estou tratando aqui de curiosidades da vida 
estudantil nem de meros arroubos juvenis. Estou falan-
do de organizações partidárias e correntes revolucioná-
rias que se apoderaram do espaço acadêmico causando 
imenso dano à sociedade brasileira.

A miríade de órgãos que aí atuam, ao não fazer ou 
fazer mal aquilo para o que foram concebidos e para o 
que recebem recursos públicos, comprometem o desen-
volvimento do país. Ademais, o próprio desenvolvimento 
mental dos estudantes é afetado pelo hábito de subme-
ter a busca da verdade aos credos do “coletivo”. Enfatizo 
esse aspecto porque ele se faz cada vez mais difícil de 
esconder.

A Universidade deveria abrir as mentes, provocar o 
saber, estimular os estudantes a estudar. E a estudar 
muito, aprender com honestidade intelectual e abertura 
à divergência, cultivando o conhecimento e o diálogo na 
exaustiva busca da verdade. Palavras de ordem, rotu-
lagem e xingamento talvez caiam bem em reunião de 
sindicato.

A pergunta que me faço é se os abusadores da univer-
sidade brasileira não se constrangem diante do contraste 
entre os meios que usam e os fins de tais instituições. 
O que diriam os grandes filósofos sobre esse aparelha-
mento grosseiro que acontece no Brasil, para serviço de 
causas particulares e “conquistas” que dependem do in-
cansável martírio da verdade?

O cotidiano do espaço acadêmico é tão relevante sob 
o ponto de vista do interesse público, que a Constitui-
ção Federal, graças àquela visão do paraíso que regeu o 
processo constituinte de 1988, lhe concedeu ampla auto-
nomia. Essa autonomia sem limites favoreceu a invasão 
pelo corporativismo e o aparelhamento. E, na confluên-
cia dessas condições, a universidade pública virou uma 
casamata.

OS DONOS DA UNIVERSI-
DADE PÚBLICA

No ano de 1972 na Suécia, a sociedade dava um grande passo em relação 
as questões ambientais, através da Conferência de Estocolmo. Reunindo líderes de diversos países e nações, se 
discutiu de maneira inédita a necessidade de conscientização e ação sobre a relação humana com o planeta. Até 
então, todos os modelos de produção e consumo se baseavam na ideia de que o meio ambiente era uma fonte 
inesgotável de recursos, e que a ação humana não tinha um impacto direto na natureza.

Desde então, uma série de conferências, reuniões e pactos discutiram os impactos e criaram mecanismos para 
reduzir ou mitigar a nossas ações negativas ao planeta natural. Recentemente em 2015 com a maturidade e evo-
lução do conceito de Sustentabilidade a ONU lançou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 
metas globais e bastante ambiciosas, para serem atingidas até 2030.

No dia 05 de Junho, celebramos o Dia do Meio Ambiente, data pensada para estimular a discussão e o debate 
em torno de todas as questões que envolvem a temática. Em 2019, o grande tema abordado é #CombaterAPolui-
çãoDoAr, principal fator de risco ambiental para a saúde de todo o planeta. Considerando esse fato é imperativo 
discutir sobre esse tema, especialmente em um país onde 76% da população vive em regiões urbanas e conse-
quente está exposta mais diretamente aos diversos tipos de poluentes. 

O processo industrial em muitos países utiliza-se de muitas fontes de energia não renováveis, sendo uma das 
maiores responsáveis pela poluição do ar. A produção termoelétrica, por exemplo, movida a carvão é a principal 
fonte energética em muitas nações. Além disso a industria química, de solventes e extração de minérios contribui 
negativamente nesse panorama. 

O Brasil tem um grande potencial energético, principalmente hidroelétrica, além de ser um dos dez maiores 
produtores de energia eólica do mundo. Dessa forma, um panorama de possibilidades se apresenta, especialmen-
te se pensamos que hoje não temos grandes investimentos em energia solar; Porém com o processo inovativo 
e a redução dos custos da tecnologia se torna uma oportunidade de desenvolvimento. Segundo dados da ONU, 
82 de um total de 193 países tem incentivos para investimentos em energia renovável e processos de eficiência 
energética, o que estimula o desenvolvimento nessa área e consequentemente impacta diretamente na qualidade 
do ar dessas regiões.

Em um país como o nosso que baseia boa parte da economia em estradas, precisamos também virar nossa 
atenção ao setor de transporte, que representa quase um quarto das emissões de dióxido de carbono, ligados a 
uma grande quantidade de mortes prematuras. Estruturar políticas que estimulem o uso de combustíveis mais 
limpos, e potencializar o processo de fiscalização e padronização das emissões veiculares podem auxiliar na re-
dução. Veículos elétricos ou híbridos, o uso de big data para gestão de transito, aplicativos e até diferentes meios 
de transporte são oportunidades para geração de novos negócios e tecnologia, alinhado ao panorama apresentado 
pela Agenda 2030.

Para que possamos reduzir a poluição no ar é preciso repensar os modelos de produção e consumo. Além dos 
exemplos apresentados como transporte e indústria, a produção agropecuária e a gestão de resíduos também se 
apresentam como pontos de alerta e atenção. No entanto, como indivíduos também temos que refletir sobre as 
nossos hábitos diários e procurar possibilidades de reduzir o nosso impacto negativo no meio ambiente. Nossas 
atitudes importam e são necessárias para criar o futuro que queremos.

Cuidar do ar importa
Por Gustavo Loiola

Gustavo Loiola é Mestre em Governança e Sustentabilidade e supervisor de Sustentabilidade e 
Relações Internacionais no ISAE Escola de Negócios, responsável por ações alinhadas com a 
Organização das Nações Unidas (ONU)
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Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Ju-
diciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em 
Geral, Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do 
Consumidor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em 
Geral. 055-3551-3119

No facebook...

Ijuí virando um polo no noroeste do RS Projetos Sicredi
Em seu aniversário de 38 anos de funda-
ção, a Sicredi Celeiro aplica 214 mil reais 
em projetos sociais em sua área de atua-
ção. Os recursos foram distribuídos em vá-
rios municípios de atuação da cooperativa. 
Em Tenente Portela a quantia destinada a 
projetos foi em torno de 20 mil reais bene-
ficiando alguns projetos com recursos na 
casa de 5 mil reais. Nesta edição informa-
mos os projetos agraciados e a destinação 
dos recursos.

Promessas

Nem a ameaça da dengue conseguiu ope-
racionalizar um sistema mais eficiente de 
limpeza dos bairros da cidade. O mato e o 
capim avançam sobre várias ruas nas zo-
nas periféricas. A esperança é que em 2020 
o serviço seja retomado.

Repercussão
O vídeo, registrado por câmeras de segu-

rança, que mostra duas pessoas sendo atin-
gidas por um veículo enquanto conversa-
vam sentadas em um banco, em frente a 
uma farmácia, acabou tendo repercussão 
nacional. Na última quinta-feira a produ-
ção de jornalismo do SBT, tomando conhe-
cimento da meteria via Sistema Província, 
colocou as imagens portelenses  em nível 
estadual. O mais interessante nas imagens 
é que o carro parou no momento exato não 
causando, aparentemente, ferimentos nas 
duas pessoas atingidas. Veja o vídeo com-
pleto em nossa página no face.

Compensação

A compensação da área do Parque do Tur-
vo que seria alagada no caso da construção 
de barragens a jusante vai dar pano para 
a manga. A proposta está sendo debatida 
pelo senador Luis Carlos Heinze e deputa-
dos federais e estaduais. Veja nesta edição.

O município de Ijuí, conhecido pelo 
dístico Colmeia do Trabalho, por dé-
cadas foi uma referência de saúde para 
todo o noroeste do Rio Grande do Sul. 
A existência do Hospital de Caridade 
e da Unimed faz com que diariamente 
pessoas de vários cantos do estado vão 
à cidade em busca de exames e proce-
dimentos clínicos. No entanto, a cidade 
nos últimos meses passou a ser vista 
como um local apropriado para inves-

timentos de importantes empresas comerciais. Nas últimas semanas a cidade recebeu a 
informação de que a HAVAN, as Lojas Americanas e as Lojas Renner tem interesse de se 
estabelecer no município. Não bastasse isso, cresce a mobilização para a construção de um 
novo e moderno Shopping Center. Tem tudo para retomar a posição de polo comercial no 
interior do Estado.

P.R.E promete atuação mais intensa na 472
A Polícia Rodoviária Estadual promete uma atuação de 
fiscalização mais intensa na RSC-472 face ao grande nú-
mero de acidentes que vem sendo registrados na rodovia. 
Para efetivar este objetivo serão aumentados os monitora-
mentos com radar eletrônicos e a utilização do bafômetro 
nos motoristas que por ventura sejam abordados no traje-
to. Na verdade, a operação já iniciou e só fim de semana passado foram autuados vários 
motoristas. Chamou a atenção um condutor com o veículo a mais de 150 km/h.

Devolva o chinelo

Jesus e Emanuel foram colher nêsperas no 
pomar do padre, atrás da igreja e para isso 
Emanuel empresta o chinelo para que Jesus 
suba na árvore.
Chega o padre, que estranhando a presença 
do velho bêbado conhecido o indaga:
— O que está fazendo aí olhando para 
cima, Emanuel?!
Emanuel responde:
— Estou esperando Jesus descer!
e o padre :
— Mas filho, não é assim que as coisas são, 
Jesus subiu, mas não voltará!
e Emanuel finalizou:
— NÃO? E O DESGRAMADO LEVOU 
MEU CHINELO!!!

Enfim juntos
A Lurdes era muito 
religiosa e cumpria 
os mandamentos de 
Deus.
Casou-se e teve 11 
filhos. Depois o mari-
do morreu.

Passado pouco tempo, voltou a casar.
Teve mais 17 filhos.
Depois o segundo marido morre.
Cinco semanas mais tarde, a Lurdes morre.
No funeral, o Prior, olhando a defunta no 
caixão, comenta:
Ahh… Finalmente juntos!!!
Uma velhota que se encontrava perto per-
guntou:
Desculpe Sr. Padre mas, quando diz final-
mente juntos, refere-se à defunta e o seu pri-
meiro marido, ou à defunta e o seu segundo 
marido?
O Padre sorri e responde com calma:
Refiro-me aos joelhos da Lurdes…

***Preferimos acreditar que o pessoal ame-
aça a passagem de pedestres por estarem as 
faixas descoloridas do que por serem com-
pletos analfabetos no trânsito.
***O barulho dos carros de som comerciais 
pelo menos respeitam os horários, brabo é 
ter que aguentar gente fazendo politica fora 
de horário...kkk
***Curiosidades da imprensa. Site de fofo-
ca saiu com esta: Marquezini se pronuncia 
pela primeira vez sobre caso Neymar. Sabe 
o que ela disse: “ Nada à declarar...” kkk
***Por aqui há mais imediatismo. “Daqui a 
2 meses diremos quem fez a primeira qua-
dra sintética na cidade”...rsrs
***Às vezes, mesmo sendo uma elevação 
da alma a Deus, a presença de algumas pes-
soas no culto provoca constrangimentos.

***Dizem que continua em alta o mercado 
imobiliário local. Um novo empreendimen-
to está para sair da prancheta.
***Dizem que alguém tem que avisar que 
motos de alta cilindrada são ótimas na es-
trada, já na avenida Santa Rosa e Redenção 
fazer “zoeira” é babaquice...
***As nossas faixas de segurança necessi-
tam de uma repintura urgente.
***Ninguém segura ela de moto vermelha, 
óculos espelhado e figurino jeans.
***Tá metida a loira.
***Um colega nosso disse que pediu uma 
pizza e levou três horas para receber.
*** “Demorou, mas a pizza era tão boa que 
valeu a pena esperar.” Disse ele ao contar a 
história.
*** O pessoal perdeu a noção aqui pela 
região, além de falta de sensibilidade, ago-
ra deram de compartilhar fake news. Nin-
guém mais segura.
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Polícia Rodoviária vai intensificar fiscalização na região
A notícia foi antecipada 

através de uma nota do Coman-
do Rodoviário da Brigada Mi-
litar, de Santo Augusto, que é 
responsável pelo serviço de fis-
calização de rodovias estaduais 
da nossa região.

Na nota a autoridade rodo-
viária informa que em virtude 
do alto número de acidentes 
que são registrados nas rodo-
vias, principalmente nos finais 
de semana, a fiscalização será 
intensificada em todos os pon-
tos viários, sendo que todas as 
abordagens seguirão com a exi-
gência de documentação e teste 
do estilômetro.

Os policiais estão preocu-
pados com a série de acidentes 
graves que tem sido registra-
dos, principalmente na RSC-
472, entre Tenente Portela e 
Três Passos onde na noite de 
domingo um grave acidente 
envolvendo um veículo e uma 
moto culminou na morte de 
uma dolescente de 15 anos..

Segundo as informações, o 
acidente ocorreu após um veí-
culo gol, que transitava na ro-
dovia, ter parado para entrar em 

uma estrada vicinal, e ao reali-
zar a manobra foi atingido por 
uma motocicleta ocupada por 
duas pessoas.

Os ocupantes do veículo de 
duas rodas foram arremessados 
ao chão de maneira muito vio-
lenta, sendo que a jovem de 15 
anos, que era caroneira da moto 
bateu a cabeça, possivelmente 
numa pedra, e teve registro de 
traumatismo craniano. Já o con-
dutor da motocicleta, cuja iden-

tidade não foi revelada, e que 
não possuía Carteira Nacional 
de Habilitação, também resul-
tou ferido. Ambos foram socor-
ridos pelo SAMU e conduzidos 
para o Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela. O condu-
tor foi medicado e liberado, já 
a menor, irmã do condutor, foi 
transferida para Passo Fundo 
em virtude da gravidade das le-
sões onde veio a óbito.

Proporcionalmente com o 

fluxo de veículos que utilizam a 
malha viária, a RSC-472 é a ro-
dovia mais perigosa da região. 
Inúmeras pessoas já perderam a 
vida no trecho entre Três Pas-
sos e Palmitinho passando por 
Tenente Portela.

O traçado da rodovia, for-
mado por muitas curvas, com 
trechos estreitos e pouca área 

de ultrapassagem ou de escape 
deixa a pista em condições pro-
picias para os muitos casos de 
acidentes com morte.

A Polícia Rodoviária Esta-
dual ainda alerta que nos finais 
de semana, além do risco natu-

ral da rodovia, ainda exis-
tem os inúmeros fatores 
evitáveis, como o trafego 
de motoristas sob efeito 
de álcool, os veículos com 
faróis desligados, a alta ve-
locidade e a ultrapassagem 
em locais proibidos.

Sobre a velocidade a 
PRE flagrou recentemente 
na rodovia, veículos ro-
dando a mais de 150 km/h, 
em trechos limitados a 80 
km/h.

A década de 2010 a 
2020, foi escolhida pe-
las Nações Unidas como 
a década para reduzir os 
números de acidentes de 
trânsito. No Brasil segundo 
os dados oficiais, tanto nas 
rodovias estaduais quanto 

nas federais, o número de morte 
vem reduzindo, mas de maneira 
muito lenta.

Um grave esse acidente foi registrado no último domingo, 9 , na RSC-472
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

GERAL

Redentora: Readequação da Farmácia 
Básica beneficiará comunidade

Com o intuito de melho-
rar o atendimento aos usuários 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS), a administração munici-
pal adquiriu novos equipamen-
tos de informática por meio de 
o Programa Qualificar SUS, do 
governo federal. A meta é agili-
zar os atendimentos na Farmá-
cia Básica e o encaminhamento 
de processos administrativos e 
judiciais.

O Executivo de Redentora 
também ampliou o número de 
funcionárias no setor. Segundo 
a farmacêutica Fernanda Rosa 
Vieira, o objetivo é manter dis-
ponível todos os medicamentos 
da lista básica, entre eles, os 
remédios indicados contra a de-
pressão.

Em reunião com a equipe da 
secretaria municipal da Saúde, 
o prefeito Nilson Paulo Costa 
solicitou que sempre haja me-

dicamento para todas as pes-
soas, conforme descrito no re-
ceituário médico. Entre janeiro 
e maio deste ano, Redentora 
recebeu do governo estadual 
suplementos alimentares, leite 
e diversos medicamentos.

A secretária municipal da 
Saúde, Carla Miranda, afirmou 

que o trabalho realizado pela 
Assistência Farmacêutica é fun-
damental para o atendimento da 
população. – Os medicamentos 
estão sendo dispensados atra-
vés do leitor de código de bar-
ras, equipamento implantado 
recentemente – destacou Carla 
Miranda.

Local foi remodelado e investido em tecnologia para auxiliar os pacientes

Coronel Bicaco lança a II Mostra de 
Fotografias Ambientais

Em alusão ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, celebrado 
em 05 de junho, a secretaria 
de Meio Ambiente de Coronel 
Bicaco, com o apoio do conse-
lho municipal de Proteção Am-
biental (COMPAM), lançou a II 
Mostra de Fotografias Ambien-
tais. O prazo para inscrições 
prossegue até o próximo dia 14 
de julho.

De acordo com o secretário 
municipal de Planejamento e 
Meio Ambiente, José Milcza-
rek, a iniciativa busca despertar 
o gosto pela fotografia e a ex-
ploração de imagens da flora e 
fauna existente no município, 
com potencial paisagístico e 
apelo ambiental.

A edição deste ano tem as 
seguintes categorias: livre e es-
tudantes. Serão permitidas até 
duas inscrições por candidato, 

com a inserção de até três fotos 
por inscrição. Caberá a uma co-
missão especial, avaliar os tra-
balhos concorrentes. O resulta-
do será divulgado no dia 31 de 

julho.
O regulamento e o formulá-

rio de inscrição estão disponí-
veis no site oficial da prefeitura 
de Coronel Bicaco.

PREMIAÇÃO
Categoria Livre:
- 1º Lugar: Uma caixa de som 

JBL;
- 2º Lugar: Um Smartphone 

IPhone;
- 3º Lugar: Um GPS automotivo 

Garmin;

Categoria Estudantes:
- 1º Lugar: Um Smartphone Sa-

msung J2 Prime;
- 2º Lugar: Um Overboard Skate 

Elétrico;
- 3º Lugar: Um Mini Sistem Philips;

Todos os prêmios serão acompanhados de medalha e certifica-
do de participação.

Há tempos que tenho deixado de lado os assuntos atuais neste 
espaço e me dedicado a publicação de minhas crônicas. O motivo 
disso é pelo fato de que as pessoas que me procuram e comentam 
sobre a coluna demonstram mais simpatia com as minhas crôni-
cas, que em breve estarão em um novo livro que vou lançar, do 
que meus artigos de opinião. Em meu blog, sigo dando opinião, 
mas por aqui, reservei o espaço para as crônicas.

Hoje faço uma visita rápida e passageira ao campo das opini-
ões para trazer para você uma pequena análise, limitada e humil-
de, sobre o assunto mais popular do momento, que é vazamento 
das conversas entre Moro e os procuradores da Lava-Jato.

Primeiro é preciso que você entenda que acompanho o traba-
lho de Glenn Greenwald, desde, pelo menos, 2013, quando ele 
ganhou notoriedade no meio jornalístico ao divulgar através do 
The Guardian as informações de Edward Snowden.

Naquela oportunidade o jornalista, por proximidade com Sno-
wden, um hacker do governo americano, foi escolhido para divul-
gar informações de que as agências de espionagem dos Estados 
Unidos, pasmem, estavam espionando as pessoas. Apesar do teor 
de escândalo dado ao assunto na época, foi isso que aconteceu, 
eles divulgaram que a NSA e a CIA, duas agências criadas para 
espionar, estavam espionando.

A única ilegalidade ou fator extraordinário que havia nas reve-
lações era de que as agências ouviam conversas de cidadãos ame-
ricanos, o que é proibido por lei nos Estados Unidos. O restante 
do material mostrava apenas que as agências estavam cumprindo 
a sua função, e se eu não estou vendo isso pelo prisma errado, a 
divulgação dessas informações e detalhes foi um ato de traição, 
como é tratado atuamente nos Estados Unidos.

Desde o episódio, Glenn Greenwald passou a residir no Bra-
sil. Por aqui, tentou emplacar um site que ninguém sequer tinha 
ouvido falar até o último domingo, quando munido, supostamen-
te, de um grande acervo de informações entregue por uma fonte 
anônima, o jornalista americano e seu site passaram a divulgar 
conversas trocadas pelo Telegran por membros do Ministério Pú-
blico Federal em que mostra um possível conluio entre o então 
juiz Sérgio Moro e Procuradores que atuam na Lava-Jato.

Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro porque um Ha-
cker mandaria essas mensagens para um site que ninguém nunca 
ouviu falar? Não seria mais fácil mandar para a Folha de São Pau-
lo, jornal com maior número de assinantes do país e que é clara-
mente inclinado a esquerda? Segundo: por qual motivo o jornalis-
ta que disse que recebeu os materiais de uma fonte anônima, fala 
em proteger a fonte? Como proteger uma fonte, se ela é anônima. 
Fiquei matutando sobre isso nesses últimos dias.

Também fiquei pensando sobre um outro assunto. Se foram 
sequestradas informações dos Procuradores, que aparentemente 
conversavam sobre as operações abertamente em seus grupos no 
Telegram, que tipo de informação privilegiada o jornalista tem 
em mãos? Será que não há nesses dados detalhes que deem pistas 
de investigações, que citem nomes que ainda não são de conheci-
mento público e de ações que ainda estão em andamento?

Você percebe que essas informações, neste exato momento, 
estão de posse de um jornalista que é casado com um deputado 
federal, pelo PSOL, do Rio de Janeiro, que tem claras ligações 
com a esquerda brasileira e com muitos interesses políticos, ideo-
lógicos e pessoais?

Por fim, você se deu conta que essas informações estão nas 
mãos de um cidadão estrangeiro? E um último questionamento 
que me ocorreu nesta semana: o Telegram, aplicativo invadido e 
de onde foram roubadas as informações, é de origem russa. Sua 
sede e seus provedores estão na Rússia, exatamente o local onde 
Edward Snowden está exilado desde que foi declarado traidor em 
seu país, através da passagem de informações ao jornalista Glenn 
Greenwald. Deve ser bobagem minha pensar nisso, mais bobagem 
ainda pensar que as mensagens atacam o principal ministro de um 
governo que se aproxima dos Estados Unidos, sendo vazadas de 
um aplicativo com origem em uma nação historicamente adversá-
ria dos americanos. É tenho pensado em muitas bobagens nesses 
dias e por falar nisso, será que Snowden e Greenwald continuam 
em contato?

Tenho pensado bobagens
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Mudança na delimitação do Parque Estadual 
do Turvo pode destravar projeto de usina

Desde que o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e o Mi-
nistério Público do Rio Grande 
do Sul (MP-RS) ingressaram 
conjuntamente com uma Ação 
Civil Pública, no ano de 2015, 
está suspenso o projeto que pre-
vê a construção da Usina Hidre-
létrica de Garabi-Panambi, no 
Rio Uruguai.

A Justiça Federal de San-

ta Rosa e o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF-4) 
já confirmaram integralmente a 
decisão liminar deferida em 1ª 
instância que proíbe a expedi-
ção de licença prévia e suspen-
de o processo de licenciamento 
ambiental para o empreendi-
mento binacional entre Brasil e 
Argentina.

Na Ação Civil Pública, o 
MPF e o MP-RS argumen-
tam que o Parque Estadual do 
Turvo, em Derrubadas, é uma 
Unidade de Conservação de 
Proteção Integral que não pode 
sofrer qualquer alteração huma-
na, além de ser tutelado pelo re-
gime jurídico de tombamento, 
o que o caracteriza como bem 
cultural e socioambiental do 
Rio Grande do Sul (Lei Estadu-
al nº 7.213/78). 

A partir de uma reunião rea-
lizada no último dia 21 de maio, 
no Ministério de Minas e Ener-

gia, em Brasília, o senador Luís 
Carlos Heinze (PP-RS) e auto-
ridades regionais do Noroeste 
gaúcho procuraram os deputa-
dos estaduais solicitando que 
seja apresentada, na Assem-
bleia Legislativa, uma propos-
ta de mudança na delimitação 
do Parque Estadual do Turvo, 
ampliando a área atual e com-
pensando o que possivelmente 

será alagado com a formação 
do reservatório da Usina Hidre-
létrica de Garabi-Panambi. O 
objetivo da proposta é destravar 
o projeto.

O empreendimento binacio-

nal foi tema de uma audiência 
no dia 29 de maio, em Santa 
Rosa, e reuniu autoridades da 
Associação dos Municípios da 

Grande Santa Rosa (AMGSR), 
da Associação dos Municípios 
da Região Celeiro (Amucelei-
ro) e da Associação dos Mu-
nicípios das Missões (AMM). 
Também participaram dos de-
bates, técnicos do setor elétrico 
e representantes da sociedade 
civil.

Em suas explanações, os 
técnicos do setor elétrico desta-
caram que ícones do Rio Uru-
guai, como o Salto do Yucumã 
em Derrubadas e o Salto do 
Roncador em Porto Vera Cruz, 
não serão afetados. Apesar das 
garantias contidas no projeto, 
estima-se que 10% da área do 
Parque Estadual do Turvo fica-
rão submersas devido ao reser-
vatório da barragem.

De acordo com a assessoria 
de comunicação da AMGSR, 

existe um apelo regional para 
que seja executado o projeto da 
usina hidrelétrica, pois muitos 
depoimentos apresentados na 
reunião do dia 29 de maio enfa-
tizaram a estagnação econômi-
ca dos municípios situados na 
Grande Santa Rosa, Missões e 
Região Celeiro.

 As compensações, inde-
nizações e o ganho em inves-
timentos, serão infinitamente 
maiores do que as perdas. Pode-
remos até sonhar com uma bela 
costaneira, estradas asfaltadas, 
balneários novos, criadouros 
de peixes, irrigação das lavou-
ras, ponte internacional, desen-
volvimento do turismo, hotéis, 
pousadas, navegação, esportes 
náuticos e pesca – disse o presi-
dente da AMGSR e prefeito de 
Tuparendi, Leonel Petry.

Reprodução: Facebook

Reunião realizada em Santa Rosa, no último dia 29 de maio

D
ivulgação
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Miraguaí se aproxima de 
acerto com a Mais Frango

Recentemente, a Mais 
Frango e o Poder Executivo 
de Miraguaí avançaram na ne-
gociação envolvendo parte do 
terreno que abriga o frigorífico 
de aves situado às margens da 
ERS 330, no bairro Irapuá.

No dia 27 de maio, dire-
tores da empresa se reuniram 
com vereadores, prefeito Ivonir 
Botton e assessoria jurídica do 
município. Na oportunidade, 
Sadi Marcolin e Adelir Weis-
sheimer, detalharam a propos-
ta para a compra dos quatro 
hectares pertencentes à prefei-
tura de Miraguaí, bem como, 
das benfeitorias mencionadas 
no Contrato Administrativo nº 
01/2007, assinado em abril de 
2007 entre Mais Frango e Poder 
Executivo.

A negociação foi tema de 
uma audiência pública nesta 
sexta-feira (07), no Salão Pa-
roquial Católico, e reuniu dire-
tores da empresa, autoridades 
do Executivo e Legislativo, e 

representantes de diversos seg-
mentos da sociedade de Mira-
guaí.

A maioria das pessoas pre-
sentes na audiência pública se 
posicionou favorável à nego-
ciação, acreditando que a desti-
nação de uma área de terra para 
criação de novo parque indus-
trial irá alavancar o desenvol-
vimento local, além de permitir 
que a Mais Frango faça outros 
investimentos no complexo do 
frigorífico.

Entretanto, a negociação ne-
cessita de aprovação da Câma-
ra de Vereadores de Miraguaí 
e homologação do Ministério 
Público e Poder Judiciário da 
Comarca de Tenente Portela.

O empreendimento ocupa 
um espaço de 27 hectares, sen-
do 23 hectares de propriedade 
da Mais Frango e o restante 
do município. As edificações 
totalizam 12,4 mil metros qua-
drados. Destes, 2,4 mil metros 
quadrados foram construídos 

na área que compete à prefeitu-
ra municipal.

Na proposta apresenta-
da por Sadi Marcolin e Adelir 
Weissheimer, a empresa fica 
responsável por repassar a mu-
nicipalidade um terreno de qua-
tro hectares, localizado ao lado 
do frigorífico, no sentido bairro 
Irapuá, e com 117 metros de 
frente para a ERS 330.

Na área permutada, cuja 
prefeitura municipal possivel-
mente destinará para a instala-
ção de novas indústrias, a Mais 
Frango vai construir pavilhões 
totalizando 1,7 mil metros qua-
drados. Essa metragem cor-
responde ao prédio maior que 
estava sobre os quatro hectares 
da área do frigorífico no ato de 
assinatura do Contrato Admi-
nistrativo nº 01/2007.

Caberá à administração mu-
nicipal e Poder Legislativo, de 
forma conjunta, definir a quan-
tidade de pavilhões a serem edi-
ficados. Também será acionado 
um avaliador judicial para de-
terminar o valor dos 773,7 me-
tros quadrados de construção 
que havia na época da assinatu-
ra do Contrato Administrativo 
em 2007, além de uma balança 
de cargas e duas lagoas anaeró-
bicas.

Na apresentação da propos-
ta, no dia 27 de maio, a asses-
soria jurídica do município 
afirmou que, caso os vereado-
res aprovem a negociação, o 
Ministério Público e o Poder 
Judiciário de Tenente Portela 
irão homologar a decisão, por-
que todas as tratativas estão em 
comum acordo entre as partes.

R
eprodução Planeta FM

Audiência pública realizada na última sexta-feira

Redentora: Administração municipal
 adquire caminhão-prancha

A Administração Municipal 
de Redentora adquiriu mais um 
veículo para beneficiar a popu-
lação. Chegou nesta terça-feira, 
11 de junho, a Redentora, um 
caminhão-prancha que suporta 
até 29 toneladas de peso.

O veículo será utilizado para 
o transporte de máquinas pesa-
das até o interior do município. 
“Com a aquisição desse cami-
nhão-prancha teremos condi-
ções de transportar as máquinas 
e assim proporcionar melhorias 
nas condições das estradas”, 
disse o prefeito Nilson. O veí-
culo foi adquirido com recursos 
próprios do Município. Veículo foi adquirido com recursos próprios do município

D
ivulgação

Extravio de Bloco
DOMINGOS MORCELLI TEIXEIRA residente no município de 

MIRAGUAÍ-RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Ta-
lão de Notas Fiscais de Produtor Rural (P 148 763341 a P 148 763351) 
com inscrição estadual sob o nº 205/1017160, série P 148 763341.

As joelheiras são usadas por atletas em todo o mundo. Extre-
mamente populares nos boxes de crossfit, permitem auxiliar o pra-
ticante durante os agachamentos.

As joelheiras são um acessório para os joelhos, que os protege 
de futuras lesões e danos nos tendões. Este tipo de proteção é im-
portante quando se coloca os joelhos sobre pressão constante nos 
treinos diários. Fazem uma compressão no joelho aumentando o 
fluxo sanguíneo e reduzem a dor. Isso é importante não só durante 
o treino, mas depois para ajudar a recuperação. A compressão é de 
vital importância, os joelhos ficam mais quentes e com esse fluxo 
de sangue ajuda a reduzir a dor e o inchaço durante e após o treino.  
As joelheiras também ajudam na mecânica dos movimentos, aju-
dam no suporte das articulações e ligamentos dos joelhos durante 
os movimentos.

A maioria dos movimentos que envolvem agachamentos so-
licitam as articulações dos joelhos, à medida que vai levantando 
carga mais pesada os joelhos ficam sobre maior pressão. O risco 
de desenvolver tendinite progressiva aumenta bastante. Quando 
se está a fazer algum treino que tenha movimentos tipo snatch e 
clean and jerk, entre outros as joelheiras podem fornecer suporte 
adicional contra as tensões colocadas por esse tipo de movimen-
tos. Prevenindo o risco de lesões e dores por sobrecarga de esfor-
ço nos joelhos. As vantagens de utilizar as joelheiras dependem 
muito da sua idade, passado atlético (em outros desportos), forma 
e técnica nos movimentos. Em resumo todos podem se beneficiar 
com a utilização de joelheiras, desde os novatos aos atletas de 
competição. Há que ter em conta que as joelheiras são apenas uma 
ajuda na prevenção de lesões, não vai resolver todos os seus pro-
blemas. E não pense que só por usar joelheiras não vai ter lesões.

Alguns estudos apontam que as joelheiras são muito mais efi-
cientes em reduzir a fadiga se utilizadas por longos períodos de 
tempo. Assim talvez seu benefício seja maior em atletas de alto 
nível, pois eles permanecem mais tempo treinando e consequen-
temente mais tempo usando equipamento compressivo.

Esse tipo de atleta também sofre com mais volume de treino e 
maior intensidade relativa nos treinos, devido aos seus níveis de 
força elevados.

Para quem pratica esporte apenas de maneira recreativa, as jo-
elheiras parecem uma boa opção para se adaptar a um aumento do 
volume ou intensidade de treino em atletas com alguma maturi-
dade no treinamento de força e segurança nos movimentos. Elas 
nunca devem ser usadas para remediar dores articulares, tentar 
compensar problemas de movimento ou falta de desenvolvimento 
ligamentar e muscular.

A importância do uso de joe-
lheira para treinos de força

Atenção
Nesta sexta-feira, 14, em virtude da  greve geral que foi con-

vocada pelas centrais sindicais um importante trecho rodoviário 
da nossa região enfrentará problema de trânsito.

Aqui na região Celeiro, as atividades se concentram em Es-
quina Boa Vista, entroncamento da BR 468 com a RST 155. Para 
lá vão se dirigir inúmeras caravanas de trabalhadores do campo e 
da cidade. De ônibus e carros particulares. De Três Passos, parte 
um ônibus às 8h30min da Praça da Bandeira. À tarde, estudantes 
e professores realizam caminhada no centro, antes de embarcar 
para o local do ato.

Está prevista interrupção do trânsito nas rodovias: uma hora 
trancado/ uma hora liberado.
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As despesas com educação 
estão no topo dos gastos pú-
blicos em todos os municípios 
do Brasil. Isso por que, obriga-
toriamente, por força de lei, as 
administrações municipais são 
obrigadas a destinar 25% do or-
çamento para a educação.

Em 2018 o município de 
Tenente Portela, conforme le-
vantado no Portal da Transpa-
rência, teve um total de despe-
sas de R$ 38.783.848,89, sendo 
que a Secretaria de Educação 
Cultura e Desportos consumiu 
R$ 10.956.704,99, o que cor-
responde a 28,25% do total.

No ano de 2019 os gastos 
até o mês de junho, (nosso aces-
so ao Portal da Transparência 
foi em 12 de junho) as despesas 
totais da administração foram 
de R$ 16.459.106,57, sendo 
que, deste valor, 26,09% foram 
para a educação, o que totali-
za em números absolutos R$ 
4.295.021,49.

Voltando ao ano de 2018, a 
maior despesa da pasta da edu-
cação foi com pessoal, como 
não poderia deixar de ser. O 
transporte também, é uma das 
matrizes que mais consomem 
recursos da pasta com um 
gasto, no ano passado, de R$ 
409.515,14.

Os gastos da administração 
diretos no Ensino Fundamental 
ficaram em R$ 2.873.934,38, 
sendo que destes R$ 285.098,46 
foram para pagamento de pes-
soal, R$ 49.744,74 para os en-
cargos. O maior gasto dentro 
dessa matriz foram listados no 
Portal da Transparência como 
“Outras Despesas Correntes”, 

que somaram R$ 1.179.183,50. 
Neste item estão gastos com 
energia elétrica, água, contra-
tação de serviços e compras, 
onde constam, por exemplo, a 
destinação de R$ 246.413,27 ao 
CIEE que se refere a contração 
de estagiários.

Nos gastos diretos com o 
Ensino Infantil as despesas 
chegaram a R$ 256.587,86 sen-
do que a maior fonte de gastos 
foi lançado como Material de 
Consumo, para onde foram R$ 
135.322,52. Nesta matriz estão 
gastos como merenda escolar e 
compra de livros.

Já os gastos diretos com 
a Pré-Escola são de R$ R$ 
409.400,31. O item Material 
de Consumo também lidera 
essa lista com um montante 
de R$ R$ 304.513,60 e aqui 
constam também a compra de 
merenda escolar, como o gasto 
de R$ 52.757,94, destinado ao 
Mercado Balestrin LTDA e a 
Cooperativa Agropecuária dos 
Agricultores Familiares com 
um montante de R$ 57.806,46.

Os demais gastos na área 
de ensino estão relacionados 
ao FUNDEB. O Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) atende toda 
a educação básica, da creche 
ao ensino médio. Substituto do 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Ma-
gistério (Fundef), que vigorou 
de 1997 a 2006, o Fundeb está 
em vigor desde janeiro de 2007 
e se estenderá até 2020.

É um importante compro-
misso da União com a educa-
ção básica, na medida em que 

aumenta em dez vezes o volu-
me anual dos recursos federais. 
Além disso, materializa a visão 
sistêmica da educação, pois fi-
nancia todas as etapas da edu-
cação básica e reserva recursos 
para os programas direcionados 
a jovens e adultos.

A estratégia é distribuir os 
recursos pelo país, levando em 
consideração o desenvolvimen-
to social e econômico das regi-
ões — a complementação do 
dinheiro aplicado pela União 
é direcionada às regiões nas 
quais o investimento por aluno 
seja inferior ao valor mínimo 
fixado para cada ano. Ou seja, 
o Fundeb tem como principal 
objetivo promover a redistri-
buição dos recursos vinculados 

à educação.
A destinação dos investi-

mentos é feita de acordo com o 
número de alunos da educação 
básica, com base em dados do 
censo escolar do ano anterior. 
O acompanhamento e o contro-
le social sobre a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos 
recursos do programa são feitos 
em escalas federal, estadual e 
municipal por conselhos cria-
dos especificamente para esse 
fim. O Ministério da Educação 
promove a capacitação dos in-
tegrantes dos conselhos.

Nessa matriz de repasses 
diretos da união basicamente 
destinado ao vencimentos dos 
professores os valores aplica-
dos em Tenente Portela estão 
representados separadamente 
como mostra a tabela que ilus-
tra essa matéria.

A mesma secretaria tam-
bém é responsável pela gestão 

de desporto e cultura. No item 
Desporto e Lazer o município 
aplicou em 2018 o montante 
de R$ 140.737,19, sendo que 
deste valor R$ 29.723,91 foi 
com pagamento de pessoal, 
R$ 6.495,18 foi com encargos, 
R$ 26.264,76 com material de 
consumo, sendo que neste item 
a maior despesa foi em nego-
ciação com a empresa Cristiano 
Megier Trautmann no valor de 
R$ 9.694,00. Nossa equipe não 
conseguiu, através do Portal da 
Transparência, fonte desta ma-
téria, por dificuldade de nave-
gação, confirmar com exatidão 
que produto foi comprado.

No item de outras Despesas 
Correntes, onde constam servi-
ços de terceiros, pessoas jurídi-

Como Tenente Portela gasta o dinheiro da 
educação, esporte, lazer e cultura?

ca e operação intra-orçamen-
tária, o município ainda teve 
despesa de R$ R$ 78.253,34. 
Nesse item contam, por exem-
plo, despesas com a Associação 
Portelense de Árbitros no valor 
de R$ 20.556,00 e repasse ao 
Clube Recreativo Miraguai no 
valor de R$ 19.800,00.

Quando o assunto é Difu-
são Cultural, as despesas do 
município no setor totaliza-
ram R$ 229.079,23, destes R$ 
103.828,20 são referentes ao 
gasto com pessoal, outros R$ 
10.014,04 são referentes aos 
encargos.

Materiais de consumo cus-
taram R$ 20.641,93. Já o item 
de outras Despesas Correntes, 
onde constam serviços de ter-
ceiros, pessoas jurídica e ope-
ração intra-orçamentária, teve 
despesa de R$ 94.176,06. Aqui 
constam gastos como o feito 
com a empresa Genilse Lamo-

natto Milani, onde, segundo 
verificamos, estão creditados 
gastos de R$ 1800,00 referen-
tes a instalação de banheiros 
químicos durante a realização 
de um moto cross que integrou 
a programação de aniversá-
rio do município. Outros R$ 
10.500,01, gastos na mesma 
empresa, referem-se a despe-
sas com montagem da estrutura 
para o Rodeio da Companhia 
Cesar Paraná que se apresentou 
em Tenente Portela em 2018. 
De todo o orçamento do mu-
nicípio, quando isolado apenas 
os gastos com Desportos, La-
zer e Cultura esses totalizaram 
0,95%. Dentro do total de gas-
tos da educação o índice nessa 
área foi de 3,37%.

O município oferece em suas escolas do ensino infantil ao ensino fundamental

K
eli B

iguelini
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MPT abre cadastro para 
destinação de recursos a 

entidades da Região Noroeste

Ministério Público do Tra-
balho (MPT) de Santo Ângelo, 
com vistas a proceder o contro-
le, publicidade e transparência 
das verbas oriundas dos Termos 
de Ajuste de Conduta (TACs), 
bem como das provenientes 
de acordos ou condenações ju-
diciais, publicou o Edital com 
regras impessoais visando se-
lecionar entidades da Região 
Noroeste do Rio Grande do Sul 
que preencham os requisitos e 
estejam interessadas em receber 
bens, serviços e valores rever-
tidos de indenizações, multas 
decorrentes de ações judiciais e 
TACs firmados perante o órgão.

As inscrições devem ser fei-
tas até o dia 30 de setembro de 
2019, e são voltadas a órgãos 
públicos e pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos da área de 
abrangência do MPT de Santo 

Ângelo, atualmente composta 
de 83 municípios.

As entidades podem inscre-
ver projetos de no máximo R$ 
150 mil, mediante a apresen-
tação de três orçamentos para 
cada item a ser comprado ou 
contratado. É possível apresen-
tar mais de um projeto, desde 
que respeitado o limite do valor 
em cada projeto. Os documen-
tos devem ser entregues prefe-
rencialmente em meio eletrôni-
co, em mídia física, na sede do 
MPT de Santo Ângelo, presen-
cialmente ou via Correios.

As entidades devem apre-
sentar o estatuto social, a ata de 
eleição e posse da atual direto-
ria, certidão negativa de débito 
junto à Previdência Social e 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), certificado 
de reconhecimento da entidade 
como de utilidade pública e cer-
tidão do distribuidor de proces-

sos na Justiça do Trabalho no 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Devem também indicar conta 
corrente para depósito dos va-
lores.

O resultado da homologação 
da inscrição dos projetos será 
divulgado 90 dias após o encer-
ramento das inscrições. As enti-
dades que forem contempladas 
devem apresentar prestação de 
contas ao MPT, e, nos casos de 
reversões decorrentes de ação 
judicial, nos autos do processo, 
perante o Poder Judiciário.

A seleção dos projetos será 
feita pelos procuradores do 
MPT de Santo Ângelo, a par-
tir de critérios que constam no 
Edital, dando-se preferência a 
projetos oriundos do termo de 
cooperação interinstitucional 
entre MPT-RS e Ministério 
Público Estadual (MPE-RS), 
firmado em 26 de setembro de 
2017.

Clic Portela

Sede do Ministério Público do Trabalho, em Santo Ângelo

D
ivulgação/M
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O BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social) anunciou nesta 
quinta-feira (13) durante even-
to no Palácio do Planalto, um 
programa de R$ 1 bilhão para 
hospitais filantrópicos, como as 
Santas Casas. De acordo com o 
presidente do banco de fomen-
to, Joaquim Levy, essas insti-
tuições respondem por parte 
“absolutamente importante” da 
saúde no Brasil.

“Em quase mil municípios, 
as filantrópicas são o único hos-
pital” disse Levy. “Zelar pela 
manutenção destas instituições 
é importante”, acrescentou.

Levy lembrou ainda que, no 
Brasil, o setor de saúde respon-
de hoje por 9,5% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto). Segundo 

ele, estudo do Banco Mundial 
mostra que uma melhora na 
gestão das instituições do setor 
poderia gerar economia de mais 
de R$ 10 bilhões por ano.

“O BNDES tem uma car-
teira de mais de R$ 11 bilhões 
emprestados ao setor de saúde”, 
pontuou Levy.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes e o 
ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, além do pre-
sidente do BNDES, Joaquim 
Levy, participam no período da 
manhã do lançamento do novo 
BNDES Saúde.

O programa é voltado a en-
tidades filantrópicas da área de 
saúde sem fins lucrativos e que 
prestam atendimento ao SUS 
(Sistema Único de Saúde).

BNDES anuncia programa 
de R$ 1 bilhão para

 hospitais filantrópicos

Levy diz que estes hospitais são importantes para o país

Agência Brasil

Redentora: Administração Municipal 
promove melhorias na agricultura familiar

A Administração Municipal 
vem promovendo melhorias 
nas propriedades rurais, com 
um trabalho focado no apoio e 
fortalecimento da agricultura 
familiar. Recentemente, foram 
realizados serviços nas proprie-
dades do senhor Orides e da se-
nhora Marli Leão, na localidade 
de Capão Bonito.

O prefeito Nilson Paulo 
Costa disse que fortalecer a 
agricultura familiar e valorizar 
os produtores rurais é um dos 
objetivos do seu governo e por 
isso a administração seguirá 
trabalhando em prol destes.

Saiba mais em nossa 
página no Facebook

D
ivulgação
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

GERAL

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente 
Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de junho de 
2019, com as seguintes presenças: Vereadora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/
MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTO-
LAN/MDB, DERLI DA SILVA/PSDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, E LUISA SILVA BARTH. 
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 correspondências rece-
bidas pela Casa.

ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Tenente Portela, no uso das atribuições legais que lhe confere em razão do cargo, CONVOCA: A Suplente 
de Vereador Luísa Silva Barth, para assumir uma cadeira no Legislativo Municipal de Tenente Portela, na 
sessão ordinária do dia 10 de junho de 2019, em decorrência do pedido de licença formulado pela Verea-
dora Cristiane Feyth do Partido Progressista.

Após dando continuidade passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Verea-
dores que são os seguintes:

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Sugeriu ao Senhor prefeito Municipal para que juntamente com a Secretaria Municipal de Desen-

volvimento Rural através do Departamento de Agricultura, estude da possibilidade de retomar o projeto 
de fornecer aos produtores de leite inseminação artificial de bovinos, pois o alto custo que hoje fica em 
torno de R$ 125,00 cada procedimento dificulta aos produtores a manutenção da produção de leiteira do 
município.

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 – Solicitou ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente a recuperação da 

estrada com início no salão da Comunidade de São João até a Comunidade de Oito de Março, passando 
pela propriedade de Valmir de Poter, família Fleck e na propriedade de Claudio Machado da Silva.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Solicitou ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente para que seja feito 

com urgência uma vistoria em todos os abrigos de paradas de ônibus do município e realizar reformas 
naqueles que necessitam, principalmente no abrigo localizado no Distrito de Daltro Filho, mais precisa-
mente, perto da residência das famílias Datsch o qual não tem mais sequer a cobertura que dá abrigo para 
as crianças de escola e também para as pessoas que ali aguardam o ônibus. Esta proposição foi subscrita 
pelos vereadores Tiago, Rosangela, Itomar e Gheller. 

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu para que seja determinado ao setor competente da municipalidade o que segue:
a - Para que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural realize a recuperação da estrada da 

Linha São Luis.  Esta proposição foi subscrita pelo vereador Tiago.
b – Requereu para que o Executivo Municipal responda a esta Casa Legislativa, se irá acatar o ante 

projeto de Lei deste vereador aprovado nesta Casa Legislativa, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a criar o serviço de pronto atendimento médico e da outras providencias. Este requerimento foi subscrito 
pelo vereador Odilo.

Da Vereadora Luisa Silva Barth:
1 – Solicitou para que seja determinado para a Secretaria de Desenvolvimento Rural a realização de 

serviços de máquinas “retroescavadeira” na propriedade do Senhor Emersom Kempfer para arrancar 
tocos e vegetação, pois pretende fazer plantio de pastagem. Justificou a vereadora que o agricultor já soli-
citou este serviço há mais de dois anos e até a presente data não foi realizado. Anexo solicitação.

2 -  Solicitou para que o senhor prefeito Municipal estude da possibilidade em adquirir uma área de 
terra urbana, com objetivo de construir casas habitacionais em nosso município em razão do grande défi-
cit de moradias, além disso estude o gestor, a possibilidade de realizar parcerias e convênios com o estado 
e união para construir moradias para pessoas que já possuem terrenos (também chamados de habitacional 
modalidade hibrida). Essa possibilidade encontra-se amparo na legislação, e dará condições para os cida-
dãos terem sua casa própria através de interesse público. 

Da Vereadora Presidente Rosangela Fornari:
1 – Requereu para que seja enviado a esta Casa Legislativa a relação dos beneficiários do programa de 

incentivos com ajuda de pagamento de aluguel para empresas, feitas pela Secretaria Municipal de Indus-
tria e Comercio, bem como o valor pago por empresa no período do ano de 2017 até a presente data. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Odilo, Gheller e Itomar.

2 – Apresentou indicação para que fosse encaminhada correspondência a Senhora Marcia Mueller 
representante do SENAR, solicitando para que estude da possibilidade do SENAR, realizar nesta cidade 
um curso para soldador, pois é uma reivindicação de muitas pessoas e empresas do ramo que desejam 
participar.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 006/2019: Autor Vereadora Rosangela Fornari - Que altera a 

redação do inciso. V, do ART 1º da Lei Municipal nº 2.431/2017, que define eventos de interesse público 
e da outras providencias. 

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 10 de junho de 2019. Você ainda poderá 
acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Portela.   

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 10/06/2019.

Executivo de Coronel 
Bicaco assina contrato 

para aquisição de veículos

O prefeito Jurandir da Silva assinou o contrato com o Banrisul, 
no valor de R$ 646,5 mil, para a aquisição de três veículos. O ato 
realizado no gabinete do centro administrativo foi prestigiado por 
representantes da instituição financeira e servidores municipais.

A contratação do crédito foi autorizada pela Lei Municipal nº 
4.508/2019, de 29 de abril de 2019, aprovada pela Câmara de Ve-
readores, e destina-se a aquisição de um ônibus escolar rural com 
capacidade para 31 passageiros; um veículo tipo furgão transfor-
mado em ambulância e uma van de 20 lugares para o transporte de 
pacientes.

Conforme o Poder Executivo, estes veículos representarão mais 
qualidade, segurança e conforto no transporte disponibilizado dia-
riamente para estudantes e pacientes de Coronel Bicaco.

O crédito contratado tem carência de seis meses e será amor-
tizado em 48 parcelas com juros remuneratórios equivalentes a 
5.00% ao ano, com atualização do saldo devedor pela taxa CDI.

Assinatura do contrato aconteceu no gabinete do centro administrativo

D
ivulgação

Começa operação para 
recuperar R$ 312 milhões 

em IPVA não pago
A Receita Estadual dá a largada, nesta semana, na campanha 

contra a inadimplência do Imposto sobre Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA). Porto Alegre e outras cidades do inte-
rior terão barreiras simultâneas para recuperar R$ 312 milhões que 
deixaram de ingressar nos cofres públicos até o momento, o que 
representa inadimplência financeira de 11,04%.

De uma frota de 3,6 milhões de veículos que deveriam pagar 
o imposto neste ano, 580 mil (16,05%) seguem circulando pelas 
ruas com o IPVA atrasado. No fechamento do calendário do IPVA 
2019, em abril, a frota inadimplente estava em 25% (inadimplência 
financeira era de 20%).

Em 2019, a arrecadação prevista com o IPVA é de R$ 2,8 bi-
lhões. Metade desse valor é repassada de maneira automática para 
as prefeituras conforme o município de emplacamento. As cidades 
com os maiores índices de inadimplência são, pela ordem, Quaraí 
(19,87%), Chuí (19,79%), Rio Grande (18,79%), Capão da Canoa 
(18,61%) e Santa Vitória do Palmar (18,33%).

O contribuinte que não pagou o tributo em dia, além de ter per-
dido os descontos de Bom Motorista (de até 15%) e Bom Cidadão 
(de até 5%), terá multa de 0,334% ao dia sobre o valor do imposto 
não pago, até o limite de 20%.

Depois de 60 dias em atraso, o débito sofrerá acréscimo de mais 
5% e será inscrito em dívida ativa, com o contribuinte correndo o 
risco de ter seu nome lançado no Serasa, sofrer protesto no cartório 
da sua cidade e processo de cobrança judicial.

Os prazos para renovação da CRLV, entretanto, são diferentes 
do IPVA e variam conforme a placa: 30 de abril para finais 1, 2 e 3; 
31 de maio para finais 4, 5 e 6; 30 de junho para finais 7 e 8; e 31 
de julho para finais 9 e 0
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CONTRATO Nº 90/2019
DATA: 29/05/2019
CONTRATADO: DOUGLAS WEIMER 
ME
CNPJ: 32.628.172/0001-09 
OBJETO: Contratação de empresa para 
prestar serviços gerais na avenida, ruas, pra-
ças e trevo do Município
VALOR R$: 81.000,00

CONTRATO Nº 91/2019
DATA: 30/05/2019
CONTRATADO: ALDAIR SOUZA DA 
SILVA ME
CNPJ: 08.609.439/0001-28
OBJETO: Aquisição de Óleos Lubrificantes 
novos para manutenção da frota do Municí-
pio
VALOR R$: 8.110,00 

CONTRATO Nº 92/2019
DATA: 30/05/2019
CONTRATADO: ONEIDA PICCININI EPP
CNPJ: 09.105.070.0001-89 
OBJETO: Aquisição de Óleos Lubrificantes 
novos para manutenção da frota do Municí-
pio
VALOR R$: 37.341,00 

CONTRATO Nº 93/2019
DATA: 03/06/2019
CONTRATADO: DIONATAN CARLOS 
MENEGAZZI 03252624036
CNPJ: 32.621.077/0001-75 
OBJETO: Contratação de empresa para mi-
nistrar oficina de dança
VALOR R$: 14.437,50 

CONTRATO Nº 94/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS 
EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias
VALOR R$: 265,00 

CONTRATO Nº 95/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: BRUNO ZILMMER
CNPJ: 88.558.143/0001-64 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 6.778,50 

CONTRATO Nº 96/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER 
LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 709,50 

CONTRATO Nº 97/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: CRISTIANO DUARTE 
ME
CNPJ: 14.480.526/0001-20 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 2.281,59 

CONTRATO Nº 98/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: DORNELLES LOTE-
RIAS LTDA ME
CNPJ: 13.600.120/0001-71 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 4.140,00 
 
CONTRATO Nº 99/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO 
VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 1.778,18 

CONTRATO Nº 100/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: GUILHERME XAVIER 
PIVA EIRELI EPP
CNPJ: 18.136.904/0001-04 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 2.192,00 

CONTRATO Nº 101/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: LUIZ CESAR THOMAS 
ME
CNPJ: 26.184.320/0001-32 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 680,00

CONTRATO Nº 102/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: MAQUIPEL COMÉR-
CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 
CNPJ: 93.805.521/0001-05 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 116,00

CONTRATO Nº 103/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: PAULO DENIZ WOH-
LENBERG ME
CNPJ: 93.833.051/0001-85 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 1.270,00

CONTRATO Nº 104/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: ROBERTO DE CONTO 
& CIA LTDA
CNPJ: 18.449.927/0001-79 
OBJETO: Aquisição de materiais de expe-
diente e de limpeza para uso em diversas 
secretarias 
VALOR R$: 2.386,66 
CONTRATO Nº 105/2019
DATA: 11/06/2019
CONTRATADO: BERTOLETTI METAL-
MECANICA LTDA EPP
CNPJ: 89.034.466/0001-11 
OBJETO: Aquisição de plataforma tipo 
prancha, reforma parcial de caçamba e troca 
e adequação de caçamba 
VALOR R$: 47.490,00 

CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019
Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha

No momento em que nos aproxima-
mos do segundo semestre de 2019, co-
meçam as movimentações de bastidores 
para as eleições municipais do ano que 
vem.

Apesar de nenhum movimento ofi-
cial ser trazido a público ainda, nos bas-
tidores algumas informações circulam à 
boca miúda.

Em Tenente Portela o grupo de si-
tuação ainda não fechou questão. Das 
fontes com quem falei, tive duas supo-
sições: a primeira seria uma tentativa de 
reeleição de Clairton Carboni, PDT, e a 
outra, seria a indicação de vice, nesse 
caso pelo PP, em uma possível aliança 
com o MDB.  O nome do PP, cogitado 
neste caso seria da vereadora Cristiane 
Feith.

O que faz a dobradinha do PP/PDT, 
que se alterna no poder a quatro man-
datos, pensar em uma aliança com o 

MDB, seria a candidatura majoritária 
do PSDB. A princípio o partido, que foi 
forte aliado do PDT na eleição passada, 
voltará a ter Rosemar Sala como candi-
dato a prefeito. 

Já no MDB, o vereador João Antô-
nio Gheller tem a pretensão da indicação 
para concorrer ao cargo de prefeito. Não 
é segredo para ninguém que Joquinha se 
considera pré-candidato. 

O PT, até onde pude levantar, se-
gue em compasso de espera. O partido 
aguarda o movimento dos demais con-
correntes para decidir se apoia alguém 
ou se vai novamente concorrer com cha-
pa limpa.

Fala-se na fundação do PSL na cida-
de, mas até agora isso ainda não foi ofi-
cializado. Há também, em fase embrio-
nária, um movimento para a fundação 
do PODEMOS.

As informações são do blog de Jonas 
Martins: www.jonasmartins.com.br

Os possíveis candidatos de 
Tenente Portela

Por hora os partidos mantem-se em silêncio, no entanto, nomes já articulam nos bastidores

Por Jonas Martins

Governador do estado recebeu 
oficio da Amuceleiro

Presidente da Amuceleiro Prefei-
to Everaldo Rolim, entregou no dia 11 
de junho, oficio ao Governador do RS 
Eduardo Leite pedindo que seja pago 
aos Municípios os repasses financeiros 
da saúde (atenção básica) não empe-
nhados no período de 2014/2018. Que 
estes valores entrem no cronograma de 
pagamento parcelado já anunciado pelo 
seu Governo, pois são essenciais para a 

manutenção e perma-
nência dos programas 
de prevenção.

Esta semana mes-
mo, a RBS e jornais 
do Estado anuncia-
ram que o Governa-
dor estaria pagando 
a primeira parcela 
dos valores atrasados, 
mas é preciso reforçar 
a população regional, 
que a soma dos valo-
res atrasados dos 21 
Municípios da região 
Celeiro ultrapassa 

o montante de R$ 13 milhões e até o 
momento o Governo anunciou que irá 
pagar parcelado apenas o valor de R$ 
2.818.000,00 ficando para trás um total 
de mais de R$ 10 milhões, recursos es-
tes que os Municípios já desembolsaram 
para manter os programas de saúde reti-
rando do orçamento de outros setores da 
Administração Pública.

D
iones B
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

Redentora: Creche da Escola 
Assis Brasil começa a funcionar
Hoje, dia 12 de junho, co-

meçou a funcionar a Educação 
Infantil na modalidade Creche 
na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (Emef) Assis Bra-
sil, de Sítio Cassemiro. Assim, 
a Administração Municipal pro-
porciona atendimento a crian-
ças com idades entre 6 meses 
a 3 anos e 11 meses. A modali-
dade Pré Escola já funciona na 
Escola Assis Brasil.

A primeira dama Eliane 
Amaral Costa entregou ao di-
retor do educandário, Paulo 
Arruda, variados brinquedos de 
acordo com cada faixa etária. 
“É muito bom ver a alegria das 
crianças, com os olhos brilhan-
do de contentamento diante dos 
brinquedos”, disse Eliane, que 
foi a mentora da instalação da 
Creche na Assis Brasil.

A secretária Municipal de 
Educação e Cultura, Marilene 
de Moura Rosa, e a presiden-
te do Conselho Municipal de 

Educação, Marcia Dorneles 
Marques, além da equipe da Se-
cretaria de Educação, também 
estiveram presentes ao primeiro 
dia de aula dos pequenos.

Lembrando que a decisão 
para a implantação da Creche 

foi do prefeito Nilson Paulo 
Costa, a primeira dama Eliane 
afirmou que a Administração 
Municipal se preocupa com a 
educação dos pequenos, que te-
rão na Escola Assis Brasil um 
ótimo ambiente. 

A creche no interior do município é a primeira na história de Redentora

D
ivulgação

Energia elétrica vai ficar 
mais cara na região

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta 
terça-feira, o reajuste tarifário para os consumidores atendidos pela 
RGE Sul Distribuidora de Energia S.A, que engloba RGE e RGE 
Sul. Os aumentos médios para os consumidores residenciais aten-
didos na baixa tensão serão de 3,61% para os clientes da RGE Sul e 
de 6,19% para os da RGE. As novas tarifas entram em vigor a par-
tir do dia 19. No final do ano passado, o grupo CPFL Energia, que 
controla as duas distribuidoras de energia, anunciou a incorporação 
da RGE pela RGE Sul, com isso, a nova empresa passou a atender 
65% de todo o território do estado. São 2,87 milhões de unidades 
em 381 municípios do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 7 
milhões de pessoas.

A Aneel informou que ao calcular o reajuste, conforme estabe-
lecido no contrato de concessão, considerou a variação de custos 
associados à prestação do serviço. Pesou no reajuste da RGE Sul 
principalmente a aquisição de energia e os componentes financei-
ros relacionados à compra de energia do último processo tarifário.

GERAL
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe
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Acústico Rock movimentará a cena 
musical em Três Passos neste sábado

A notícia publicada pelo site 
da Rádio Alto Uruguai de Três 
Passos da conta de que no pró-
ximo sábado (15) acontece em 
Três Passos mais uma edição 
do Acústico Rock, evento pre-
parativo e que busca arrecadar 
recursos para o 5º Cine Rock, 
que acontece no último sábado 
do mês de julho.

Este ano o Acústico Rock 
acontecerá no Empório da Cer-
veja – Boliche, localizado na 
Avenida Costa e Silva, no tre-
vo de acesso à Três Passos pela 
BR 468. O evento iniciará às 20 
horas e terá shows com as ban-
das Empecilhos, Outra Banda e 
Meia Estação, além de apresen-
tações de outros artistas presen-
tes ao acústico.

Os ingressos estão sendo 
vendidos ao valor de R$ 15,00 
de forma antecipada, no próprio 
Empório Boliche, ou no Cine 

Globo (das 17h às 21h30min).
O 5º Cine Rock – Edição 

Comemorativa, acontecerá no 
dia 27 de julho, no Cine Glo-
bo, em Três Passos. trata-se de 
um festival que integra bandas 
locais e regionais, com diver-
sos gêneros influenciados pelo 
rock’n roll. Este ano, 30 bandas 
se inscreveram e 23 foram se-
lecionadas e estarão subindo ao 
palco do festival, além de talen-
tos individuais.

O Cine Rock começará às 
17h e vai até às 5h do dia se-
guinte, com cerca de 12 horas 
de muito rock.

O trecho da Avenida Julio 
de Castilhos, em frente ao Cine 
Globo, será fechado para o trân-
sito, e será instalada uma tenda, 
onde estará posicionado um 
telão, exibindo a transmissão 
ao vivo das apresentações das 
bandas que estiverem no palco 

do cinema. O Cine Globo tem 
capacidade para 350 pessoas.

Este ano não serão vendidos 
ingressos antecipados, já que a 
procura é grande e a capacidade 
do cinema é limitada. “Quem 
quiser assistir o festival desde o 
início, deve ficar atento e ir até 
o cinema antes das 17 horas. 
Nossa meta é iniciar o festival 
com o cinema lotado”, destaca 
Maninho Levy, um dos organi-
zadores do Cine Rock.

Além de promover espaços 
para novos talentos musicais e 
bandas, o Cine Rock mantém 
ao longo destes cinco anos um 
caráter solidário: o público que 
participa do festival pode conti-
nuar levando doações voluntá-
rias: alimentos não perecíveis, 
agasalhos ou ração para cães. 
Todos os itens arrecadados são 
destinados para entidades so-
ciais do município.

O evento realizado no Cine Globo Três Passos chega a sua 5ª Edição

R
ádio A

lto U
ruguaí

Presidente da Amuceleiro cumpre
 agenda em Brasília

A convite da CNM e da 
Bancada Gaúcha no Congresso 
Nacional, o Presidente da Amu-
celeiro Everaldo Rolim esteve 
participando, no dia 11 de ju-
nho, de uma importante agenda 
de reuniões em Brasília, para 
discutir assuntos de interesse 
federativo. Na oportunidade o 
Prefeito de Inhacorá Everaldo, 
acompanhado do Prefeito Ivo-
nir Botton de Miraguai, entre-
gou ofícios ao Deputado Gio-
vani Cherini, líder da Bancada 
Gaúcha, ao Presidente da CNM 
e a Secretária de Relações Fe-
derativas do RS Ana Amélia 
Lemos, apresentando as de-
mandas regionais e pedindo 
ajuda para a região, que se sente 

esquecida no que se refere a po-
liticas públicas de crescimento 
econômico.

Entre as demandas apresen-
tadas pelo Presidente da As-
sociação, destacamos:  acesso 
asfáltico aos Municípios que 
ainda não tem; conclusão das 
obras na Rodovia ERS 305, que 

liga Três Passos, Crissiumal e 
Horizontina; a construção da 
ponte interestadual que liga o 
município de Barra do Guarita/
RS e o município de Itapiranga/
SC; e o projeto piloto de cons-
trução de uma Biorrefinaria de 
Etanol, no Município de Cam-
po Novo.

D
ivulgação

    Tchê, mas o que é um bailongo? É diferente de um 
baile normal? E por que a dança é mais simples nos bai-
les?

    Aqui tudo tudo certo, e olha que se melhorar vira baile! 
Aproveitando o trocadilho, o assunto de hoje são os nossos 
bailes gaúchos.

     É importante que prestemos um pouco mais atenção 
neles, pois foi por falta de registros, até porque não havia 
forma de registrar, fora a escrita ou mentalmente que fez 
o Sr. Paixão Côrtes e o Sr. Barbosa Lessa sair rodando o 
estado inteiro para tentar achar pessoas que contassem 
como eram os bailes de outrora. Mas o que Paixão acha 
afinal dos bailes de hoje? Melhor ou pior que os grupos de 
danças ensaiados?

    Se tu te interessou, continua a leitura, com certeza vai 
te deixar no mínimo com um fiapo atrás da orelha.

    O que acontece nos bailes, em termos de danças 
hoje, são o que Paixão Côrtes classificou como Dança de 
4ª Geração, mais especificamente as danças “vivas”, que 
são espontâneas nos dias de hoje como a Valsa, Chotes, 
rancheira, Polquinha, Bugiu, Chamamê, Milonga e Vanei-
rão.

    Essas danças são aquelas que acontecem “pela 
gente-povo, em plenos festejos bailáveis nos encarreira-
mentos de cancha-reta; no salão agreste e festivo de um 
fundo de rincão; na reunião caseira do bailar privado de 
uma estância”.

    Em resumo, são onde as danças acontecem sem 
preocupação. É aquela vaneira que tu danças esperando 
o resultado de um rodeio. Ou então aquela milonga em um 
bailezito com meia dúzia de pessoas. Enfim, totalmente 
distantes de regulamentos, festivais, rodeios, etc..

    Basicamente, Bailongo é uma junção das palavras 
Baile e Longo. Criativo não?

    Na campanha, diz-se bailongo quando se refere a um 
acontecimento dançante promovido por uma sociedade, ou 
por uma residência familiar em que se desenvolveu uma 
“baita festa”, em alto grau de alegria e respeitabilidade, 
com a presença maciça de bailantes convidados ou conhe-
cidos, e que se dançou prazerosamente por longas horas, 
ao som de apurada música.

    É uma relembrança festiva dos “bailes-dos-antiga-
mentes”, iniciava-se ao entardecer e só parava depois de 
romper as barras do outro dia, com o sol alto, nem que para 
isso, fosse preciso, fechar os tampos das janelas do salão, 
para ter-se a “justificativa” de que ainda era noite... E razão 
para mais um toque do gaiteiro.

    Que coisa mais gaúcha! Baile de fundamento hein? 
Imagina começar a dançar no final de um dia e terminar no 
começo do outro? É quase uma Rave da Vaneira/chote/
milonga/bugiu...

    É a oportunidade para qualquer pessoa que goste de 
dançar, descontraidamente, temas gauchescos nos dias 
atuais, tome seu par e possa participar tranquilamente, as-
somando-se a um tablado, sem a específica obrigatorieda-
de de pertencer ao corpo de dança deste ou daquele CTG.   

   O Bailongo é para o povo dançar, independente do 
participante ser associado a uma entidade tradicionalista 
ou não.

    Em 1817 Nicolau Dreys falou: “Os rio-grandenses 
gostam de reuniões e de divertimentos coletivos, ou seja, 
qual for o objetivo do ajuntamento, música, dança, espetá-
culos, jogos, nele se depara a mais escrupulosa decência 
no meio de franca alegria”.

    Mas se em 1817 já era assim, imagina se não haveria 
de ser também agora né xirú?

    Até a próxima.

Baile ou Bailongo? A dança 
Simples do Gaúcho
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Idade mínima 
para trabalhador 
urbano

O que diz a proposta do 
governo: a idade mínima para 
aposentadoria após o período 
de transição proposta pela PEC 
é de 62 anos para as mulheres e 
65 para homens. O tempo mí-
nimo de contribuição passa a 
ser de 20 anos para ambos os 
sexos.

O que diz o texto do re-
lator: a idade mínima para 
aposentadoria do trabalhador 
urbano foi mantida, conforme 
proposto na PEC, em 62 anos 
para mulheres e 65 para ho-
mens. O tempo mínimo de con-
tribuição, no entanto, sobe para 
20 anos apenas para homens; 
para mulheres, fica em 15 anos.

Regra de 
transição

O que diz a proposta do 
governo: no Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), 
que contempla trabalhadores do 
setor privado, a PEC prevê três 
regras de transição para a apo-
sentadoria por tempo de con-
tribuição para o setor privado 
(INSS) – o trabalhador poderá 
optar pela forma mais vantajo-
sa. Uma outra regra de transi-
ção está prevista para o Regime 
de Previdência dos Servidores 
Públicos (RPPS).
O que diz o texto do relator: o 
texto do relator acrescenta uma 
quarta regra de transição, que 
vale tanto para o RGPS quanto 
para o RPPS. Pela alternativa 
adicional, os trabalhadores que 
já contribuem para a previdên-
cia poderão se aposentar com 
57 anos, no caso das mulheres, 
e 60 anos, no caso dos homens. 
Deverão ainda ter 30 anos de 
contribuição (mulheres) e 35 

Reforma da Previdência: entenda principais mudanças 
que relator propôs em texto enviado pelo governo

GERAL

(homens), além de pagar um 
“pedágio”. Esse pedágio cor-
responde a um período adicio-
nal de contribuição equivalente 
ao mesmo número de anos que 
faltará para cumprir esse tempo 
mínimo de contribuição (30 ou 
35 anos) na data em que a PEC 
entrar em vigor. Um trabalha-
dor que já tiver a idade mínima 
mas tiver 32 anos de contribui-
ção quando a PEC entrar em vi-
gor terá que trabalhar os 3 anos 
que faltam para completar os 35 
anos, mais 3 de pedágio.

Aposentadoria
rural

O que diz a proposta do 
governo: idade mínima de 60 
anos para a aposentadoria de 
homens e mulheres, com 20 
anos de tempo de contribuição 
parta ambos os sexos.

O que diz o texto do rela-
tor: idade mínima deve perma-
necer em 55 anos para mulheres 
e 60 para homens trabalhadores 
rurais e para quem exerce ati-
vidade economia familiar, in-
cluindo garimpeiro e pescador 
artesanal. O tempo mínimo de 
contribuição sobe de 15 anos 
para 20 anos apenas para ho-
mens; no caso das mulheres, 
são mantidos 15 anos.

Professores
O que diz a proposta do 

governo: idade mínima de 60 
anos de idade para a aposenta-
doria de homens e mulheres.

O que diz o texto do rela-
tor: idade mínima de 57 anos 
para a aposentadoria das mu-
lheres professoras e de 60 para 
homens, até que sejam defini-
dos novos critérios por meio de 
lei complementar. A regra vale 
para professores da educação 
infantil, ensino fundamental e 
médio.

Capitali-
zação

O que diz a 
proposta do go-
verno: uma lei 
complemen ta r 
deveria instituir 
um novo regime 
de Previdência 
Social com regi-
me de capitaliza-
ção.

O que diz o 
texto do relator: 
o relatório retira a 

possibilidade de capitalização.
Benefício de Prestação 

Continuada (BPC)
O que diz a proposta do 

governo: idosos pobres passam 
a receber R$ 400 a partir dos 
60 anos, e um salário mínimo a 
partir dos 70.

O que diz o texto do rela-
tor: elimina a mudança na re-
gra e permite que idosos pobres 
continuem a receber um salário 
mínimo a partir dos 65 anos.

Abono salarial
O que diz a proposta do 

governo: o pagamento do abo-
no salarial fica restrito aos tra-
balhadores com renda de até 
um salário mínimo.

O que diz o texto do rela-
tor: define que o pagamento do 
abono deverá ser feito aos tra-
balhadores de baixa renda (até 
R$ 1.364,43).

Salário-família e
auxílio-reclusão

O que diz proposta do go-
verno: beneficiários do salário-
-família e auxílio-reclusão de-
vem ter renda de até um salário 
mínimo.

O que diz o texto do rela-
tor: beneficiários do salário-fa-
mília e do auxílio-reclusão são 
pessoas de baixa renda (até R$ 
1.364,43).

Reajuste dos 
benefícios

O que diz a proposta do 
governo: o texto enviado pelo 
governo ao Congresso elimi-
nava o trecho da Constituição 
que garantia o reajuste dos be-
nefícios para preservar o valor 
real – ou seja, para compensar 
as perdas da inflação.

O que diz o texto do re-
lator: A proposta devolve o 
trecho ao texto, garantindo o 

reajuste dos benefícios pela in-
flação.

Pensão por morte
O que diz a proposta do 

governo: pela proposta, o valor 
da pensão por morte – que hoje 
é de 100% para segurados do 
INSS – ficará menor. Tanto para 
trabalhadores do setor privado 
quanto do serviço público, o 
benefício passa a 60% do valor 
mais 10% por dependente adi-
cional. Assim, se o beneficiário 
tiver apenas um dependente, re-
ceberá os 60%; se tiver dois de-
pendentes, receberá 70% – até 
o limite de 100% para cinco ou 
mais dependentes.

O que diz o texto do rela-
tor: mantém as mudanças da 
PEC, mas garante um benefício 
de pelo menos um salário míni-
mo nos casos em que o benefi-
ciário não tenha outra fonte de 
renda. Além disso, o parecer al-
terou o trecho da PEC que redu-
zia o benefício de dependentes 
com deficiência “intelectual ou 
mental”. O texto diz que “quan-
do houver dependente inválido, 
com deficiência grave, intelec-
tual ou mental, o benefício seja 
equivalente a 100% da aposen-
tadoria”. Já em caso de morte de 
policial ou agente penitenciário 
da União “decorrente de agres-
são sofrida no exercício da fun-
ção, a pensão será vitalícia e no 
valor de 100% da média”.

Estados e 
municípios ficam 
fora

O que diz a proposta do 
governo: a PEC valeria para 
servidores dos estados e muni-
cípios.

O que diz o texto do rela-
tor: retirada de estados e mu-
nicípios da PEC. Com isso, se 
esse ponto não for reinserido 
durante a tramitação da emen-
da constitucional, as eventuais 
alterações nas regras previden-
ciárias que vierem a ser apro-
vadas pelos congressistas não 
terão efeito sobre os regimes 
de aposentadoria de servidores 
estaduais e municipais. O rela-
tor destacou que os legislativos 
de cada ente federativo terão 
de aprovar regras próprias por 
meio de lei complementar.

Incorporação de 
adicionais ao 
salário

O que diz a proposta do 

governo: a PEC não trata do 
assunto.

O que diz o texto do rela-
tor: o relatório inclui a proi-
bição de que adicionais por 
cargo de confiança ou cargos 
em comissão sejam incorpo-
rados ao salário de servidores. 
A proibição, que já existe para 
servidores federais, busca redu-
zir os gastos dos estados e mu-
nicípios.

Limite de 
acumulação de 
benefícios

O que diz a proposta do 
governo: o texto prevê limites 
para a acumulação de benefí-
cios, hoje inexistentes. O bene-
ficiário passará a receber 100% 
do benefício de maior valor, so-
mado a um percentual da soma 
dos demais. Esse percentual 
será de 80% para benefícios até 
um salário mínimo; 60% para 
entre um e dois salários; 40% 
entre dois e três; 20% entre três 
e quatro; e zero para benefícios 
acima de 4 salários mínimos. 
Ficam fora da nova regra as 
acumulações de aposentado-
rias previstas em lei: médicos, 
professores, aposentadorias do 
regime próprio ou das Forças 
Armadas com regime geral.

O que diz o texto do rela-
tor: admite a nova regra, mas 
altera para 10% o percentual 
para benefícios acima de quatro 
salários mínimos.

Encargos 
trabalhistas

O que diz a proposta do 
governo: a PEC previa a inclu-
são da expressão “de qualquer 
natureza” no artigo que trata 
da incidência das contribuições 
patronais sobre a folha de salá-
rios. O item, segundo especia-
listas, abria brecha para que in-
cidissem sobre vale transporte, 
vale alimentação e outros.

O que diz o texto do rela-
tor: a alteração foi retirada da 
proposta.

Aposentadoria de 
magistrados

O que diz a proposta do 
governo: a PEC não tratava es-
pecificamente do assunto.

O que diz o texto do rela-
tor: o texto propõe retirar da 
Constituição a possibilidade da 
aplicação da pena disciplinar de 
aposentadoria compulsória.

 Foto: Pablo Valadares Texto: G1

Deputados reunidos em sessão da comissão especial da reforma da Previdência
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Sicredi Celeiro RS/SC repassa R$ 
214 mil para projetos sociais

Na manhã desta segunda-
-feira (10), aconteceu a divul-
gação das entidades contempla-
das pelo projeto Apoiar/Fundo 
Social da Sicredi Celeiro RS/
SC e as comemorações alusivas 
ao 38º aniversário da coopera-
tiva. Os atos realizados simul-
taneamente em cada agência 
reuniram representantes das 
instituições beneficiadas, coor-
denadores de núcleo e colabo-
radores.

Aprovado pelo quadro so-
cial nas Assembleias da Sicredi 
Celeiro, o Apoiar/Fundo Social 
é um projeto que tem como 
objetivo destinar recursos para 
iniciativas de entidades sem 
fins lucrativos que promovam 
educação, saúde, cultura, espor-
te e segurança nos municípios. 
Ao todo, a cooperativa repas-
sou R$ 214 mil.

– O Apoiar/Fundo Social 
é um complemento das ações 
sociais que já desenvolvemos 

nos nossos municípios. O nos-
so compromisso com o desen-
volvimento econômico e social 
visa promover o crescimento 
sustentável das comunidades – 
destaca o presidente da Sicredi 
Celeiro, Vitor Augusto Rizzar-
di.

A escolha dos projetos foi 
efetuada pelos coordenadores 
de núcleo de cada município. 
No total, foram contempladas 
58 ações nas localidades abran-
gidas pela cooperativa.

Ato realizado na agência da Sicredi Celeiro em Tenente Portela, na manhã desta segunda-feira (10)

Redentora:
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Munici-

pal de Educação Infantil Gente Miúda;
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Cristo 

Redentor (APAE);

Tenente Portela:
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Munici-

pal de Ensino Fundamental Ayrton Senna;
- Liga Feminina de Combate ao Câncer;
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-

nais (APAE);
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Munici-

pal de Ensino Fundamental Arcelino Soares Bue-
no;

- Associação Comercial e Industrial (ACI);

Vista Gaúcha:
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Munici-

pal de Ensino Fundamental Professor Nelso Pic-
cinini;

Miraguaí:
- Mitra Diocesana de Frederico Westphalen 

(Paroquia Senhor Bom Jesus);
- Associação Campestre Miraguaiense (AS-

SOCAMI);
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Esta-

dual de Ensino Fundamental Osmar Hermann;
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Muni-

cipal de Ensino Fundamental Lenira de Moura 
Lütz;

Derrubadas:
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
- Sindicato dos Municipários;

Barra do Guarita:
- Igreja Católica Mitra Diocesana (Comuni-

dade Católica Nossa Senhora dos Navegantes);
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadu-

al de Ensino Médio João Leopoldo Vogt;
- Círculo de Pais e Mestres da Escola Muni-

cipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte;

Entidades beneficiadas pelo Programa

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

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

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

O cidadão EDUARDO JOSÉ BARELLA FERRARI nascido em TRÊS PASSOS/RS aos 04 DE 
JULHO DE 1989.  Filho de Gelson José Ferrari e de Clarice Barella Ferrari. E dona MARINA EN-
GLER nascida em VISTA GAÚCHA/RS aos 29 DE OUTUBRO DE 1993. Filha de Carla Adriana 
Engler. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 12/07/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  05 de junho de 2019.         

Claudineia Holland
 Escrevente Autorizado
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A finalidade da tal semana do meio ambiente é promover a 
conscientização sobre a necessidade de preservação da vida. 
Não imagino coisa mais inútil em termos de resultado, pois a 
degradação ambiental cresce de forma assustadora a cada dia.

 Acho que a data serve apenas para provar que o ser 
humano definitivamente se desconectou da natureza. Do con-
trário, não precisaria reservar uma data para ações de conscien-
tização. Se o homem ainda tivesse alguma relação natural com 
o meio ambiente, estaria desempenhando seu papel de animal, 
e isso bastaria para não destruir o Planeta.

 Dá tristeza pensar no tipo de ações que vi pela região 
afora, a pretexto de comemorar a dita semana. Seminário sobre 
plantio direto de monoculturas agrícolas que sabidamente vêm 
detonando o resto da vida do solo, da água e do ar com intensa 
utilização de pesticidas e adubos químicos. Cursinhos de reci-
clagem de lixo e compostagem para “ensinar” o que já se sabe 
há mais de 6 mil anos. Vi ainda se repetirem os surrados plan-
tios de árvores. Para cortá-las quando adultas, logicamente. 

 Uma coisa ainda não tinha visto: um curso de aplicação 
“correta” de agrotóxicos. Na semana do meio ambiente!

 Pior é o que vi no primeiro dia da tal semana. Uma ex-
posição de pássaros presos em gaiolas. Isso não estava na pro-
gramação da semana. Mas poderia estar, que o resultado para a 
preservação seria o mesmo: nenhum.

 Cidadãos “de bem”, que até se dizem cristãos, levaram 
as crianças para verem passarinhos presos sofrendo a pior tor-
tura que um ser vivo pode experimentar: a perda da liberdade. 
Se a exposição fosse de humanos presos, seria uma espécie de 
campo de concentração, uma barbárie inominável, com protes-
tos do mundo inteiro. Mas eram só pássaros. A liberdade é para 
o ser humano, apenas. Os outros seres não precisam disso. É o 
que pensa a sociedade toda. 

 E dê-lhe semana do meio ambiente, com palestras de 
indivíduos estudados, coffee breaks, trabalhos escolares e ma-
térias na imprensa. 

 Se dependesse de mim, esse evento seria diferente. Não 
apenas uma semana, nem um mês, mas eu inventaria a década 
ou o século do meio ambiente. E levaria todas as pessoas a 
conhecer como é atroz o sofrimento dos animais criados para 
servir de alimento ao homem.

 Mostraria a indizível tortura das porcas grávidas e lac-
tantes fechadas em grades de ferro do tamanho exato dos seus 
corpos, sem poder se mexer ou olhar para trás, muito menos 
virar-se de lado ou coçar-se. Elas não têm vida; apenas existem 
imóveis à espera da morte. Para se transformarem em salame.  

 Mostraria os imensos galpões onde ficam trancafiadas 
nas sombras as galinhas poedeiras, em gaiolas de arame meno-
res que um papel de ofício. Com o bico mutilado para não co-
mer a própria carne devido ao estresse insuportável. Sem poder 
ciscar ou comer insetos e vegetais. Com as unhas extirpadas, 
sem bico, sem sol, sem poder caminhar nem abrir as asas, são 
apenas máquinas tristes de produzir ovos em série para os hu-
manos. São produzidos assim todos os ovos do supermercado.

 Mostraria o sofrimento dos pintinhos, pássaros e outros 
animais nos comércios agropecuários da cidade, empilhados 
em gaiolas como mercadoria barata. Fechados no escuro den-
tro das lojas durante os feriados e fins de semana, enquanto os 
humanos descansam e se divertem.

 Mostraria à sociedade o desespero das vacas de leite 
quando seu bezerro é morto a pauladas assim que nasce, para 
que não mame o leite destinado ao comércio para os humanos. 
Obrigar toda a comunidade a passar a semana do meio ambien-
te inteira ouvindo os berros lancinantes dessas vacas seria óti-
ma opção para “comemorar” o evento, pois é por uma semana 
que a vaca berra chamando o filhote. Dia e noite.

Minha semana do meio ambiente
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Sistema Província de Comunicação

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

Redentora investe em melhorias na 
Farmácia Básica do município

Miraguaí se aproxima de acerto com a 
Mais Frango

MPT abre inscrições para entidades 
interessadas em receber recursos

Administração de Bicaco assina
contrato para compra de veículo

Redentora coloca em funcionamento 
creche no interior do município

Sicredi repassa R$ 214 mil em
 recursos para Projetos Sociais

WWW.CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas
Por  Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

PAVILHÃO 
TRICOLOR

A história 
e a cultura do 

Rio Grande  em 
destaque

Por Ingrid 
Krabbe

Vista Gaúcha realiza fase 
local do Jergs

A fase classificatória do Jergs Municipal de Vista Gaúcha, aconteceu nesta segunda-feira dia 10 de 
junho de 2019.

O início deu-se as 08:00 horas no ginásio da Escola Estadual Érico Veríssimo, onde contou-se com 
a participação do Prefeito Celso José Dal Cero e o Secretário de Educação e Turismo, Direção, Profes-
sores e Alunos das Escolas Estaduais e Municipais do Município.

Dando continuidade a fase classificatória, pela parte da tarde, aconteceram as modalidades do Atle-
tismo no Campo do Atlético Clube Gaúcho de Vista Gaúcha.

Está etapa Municipal classifica equipes que participarão da etapa regional na cidade de Três Passos 
e Crissiumal.
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