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Empresária

“Isso é uma vergonha 
para o município”

Moradora que tem casa alagada por água e lama, 
em Tenente Portela, reclama da falta de solução
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Com perdas em virtude 
da estiagem, vai 

começar mais uma 
colheita do milho
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Vereadores de Coronel 
Bicaco aprovam verba 

para Hospital Santo 
Antônio de Pádua
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 OPINIÃO

 As escolas se transformam em um território desconhecido para as crianças no início do ano letivo, resul-
tando em um misto de emoções. Muitas delas estão iniciando sua vida escolar; outras, trocando de escola; 
algumas,ainda, estão mudando de sala, período ou professor. Em todos esses momentos,é necessária a adap-
tação. Nesse período, há crianças ávidas para ver amigos, conhecer novas pessoas e retomar atividades. Já 
outras podem sentir ansiedade e preocupação.

Há algumas maneiras de ajudá-las a se sentirem mais confortáveis com o retorno à rotina escolar. Quan-
do o assunto vem à tona, é importante evitar o tom preocupante ou de suspense evidenciado em frases do 
tipo: &ldquo;Ih, as férias já estão acabando hein...&rdquo;, ou &ldquo;Vai acabar a moleza! Semana que 
vem tem aula&rdquo;, ou, ainda, &ldquo;Já, já vai começar tudo de novo&rdquo;. Nesse momento, é pre-
ciso auxiliar as crianças a ver esse retorno como uma oportunidade de que tudo seja diferente e melhor, e 
não necessariamente dizer que ela terá &ldquo;mais do mesmo&rdquo;, acarretando uma rotina cansativa 
e desmotivadora.

Os alunos precisam se adaptar a novos horários, regras e professores. Tanta novidade pode tornar o novo 
ambiente um cenário assustador, capaz de causar até mesmo pânico. Nessa fase, a família desempenha um 
papel importante, amenizando o desconforto para que cada aluno enfrente com mais segurança essa etapa 
da vida.

As crianças pequenas têm menos recursos emocionais para mudanças, pois tudo que é diferente e acon-
tece longe dos pais as deixam inseguras. Não é recomendável fazer mudanças sem preparar a criança; por 
isso busque acompanhá-la na visita ao espaço e conhecer as pessoas com quem ela vai se relacionar. Faça 
um tour pela escola, conheça os professores. São esses gestos que a ajudarão na preparação para a rotina, 
principalmente em uma escola nova. Aos que vão frequentar a mesma escola, é preciso voltar ao ritmo. Por 
isso, cerca de uma semana antes, retome o horário de dormir e de acordar para preparar o corpo da criança. 
Você pode organizar também os mesmos horários de refeição estabelecidos na escola. Além disso, arrume 
o espaço para as tarefas. Sente-se com o seu filho e, em conjunto, designe um horário e um local para que 
ele possa fazer as lições que estão por vir. O importante é que haja um espaço em que a criança se mantenha 
focada na atividade, pois tarefa de casa é extensão da escola. Certifique-se também de escolher um horário 
em que você esteja disponível, caso seu filho precise de ajuda.

Levar as crianças para a escola sem lágrimas e resistência também auxilia no bom começo. Quando o 
responsável deixa o filho na sala e sente medo ou considera que ficar ali é um sofrimento, toda essa energia 
é captada pela criança.

A segurança na escolha da escola é primordial para abrir seu coração a esse novo ambiente. Os pais são 
um espelho para os filhos, um exemplo a ser seguido. Por isso, se você se sentir seguro, seu filho assim tam-
bém se sentirá. Uma ótima estratégia para a volta às aulas é incentivar o comportamento positivo. Uma das 
maneiras mais eficazes de aguçar esse tipo de sentimento é encorajá-lo. Quando a criança se comportar de 
maneira positiva, elogie-a e incentive-a a manter a boa postura. Se ajudou o professor em sala ou um amigo 
que estava com dificuldades, mostre que está orgulhoso e que ela mesma também deve se orgulhar do com-
portamento que teve. Se ficou na escola sem qualquer birra ou choro, fez um amigo, brincou, interessou-se 
por alguma atividade, igualmente se mostre orgulhoso de sua conduta. Assim, as crianças vão retomando 
a rotina habitual de vida escolar, que contempla competências científicas e habilidades socioemocionais.

Volta às Aulas: Como a família pode se preparar!

Milena Fiuza

*Milena Kendrick Fiuza é gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino

ESCOLAS CÍVICO-MILITARES

No Brasil, um bom teste para saber se 
certa ideia é boa consiste em identificar 
quem a ela se opõe. Tal é o caso, por exemplo, das escolas cívico-
-militares, que encontram resistência entre pedagogos paulofrei-
reanos. No entanto, o governo federal, que lançou o programa no 
final do ano passado, vai atender, neste ano, menos de 10% da 
manifestação de interesse de quase 700 municípios brasileiros.

 O interesse das administrações locais expressa o desejo de 
muitos pais que acompanham a vida escolar de seus filhos. Pais 
sabem o quanto a disciplina e a ordem cobradas em educandários 
com esse formato resultam saudáveis e se expressam em resulta-
dos positivos no aprendizado e na vida dos jovens. Então, logica-
mente, querem isso para os seus filhos.

Acompanho há muitos anos os fatos relacionados à Educação 
em nosso país. Minha mulher foi professora e, durante longo pe-
ríodo, diretora de escola estadual do ensino fundamental. Viveu 
na experiência cotidiana as questões disciplinares e conheceu de 
perto os problemas que lhe dão causa. Eles se situam entre dois 
extremos: o abandono pela família e a sacralização dos pequenos 
rebeldes.

Em 2020, o Ministério da Educação canalizará R$ 54 milhões 
para 54 escolas cívico-militares, distribuídas entre as regiões do 
país e tem planos para alcançar 216 escolas até 2023. O projeto-
-piloto prevê gestão compartilhada entre professores civis e mi-
litares.

Reportagem da revista Veja, de 31 de agosto de 2018, relata 
que uma em cada cinco crianças de até oito anos, submetidas à 
Prova Brasil, que compõe o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), diante de uma imagem de pipoca, iden-
tificaram-na como piloto, pijama ou pirata. Outro tanto se atrapa-
lhou ao contar nove balões na mão de um palhaço. Os dados da 
Prova Brasil, informa a matéria, mostram que “apenas 5% dos 
alunos brasileiros se encaixam na faixa adequada, ou seja, pos-
suem o conhecimento esperado para sua série”.

Os dados, aliás, tornam difícil entender que as escolas cívico-
-militares encontrem resistência por parte daqueles profissionais 
dos ambientes sindical e acadêmico que acompanham os fatos e 
os dados, com o toco de giz na mão dos outros... A propósito, leio 
no site Último Segundo reclamação contra o governo federal por, 
de um lado, demonizar o pedagogo Paulo Freire, que preconiza-
va uma educação política, orientada para a conscientização dos 
alunos sobre sua condição social e, de outro, enaltecer o modelo 
cívico-militar, baseado na ordem e na disciplina”. Disso deduz 
que tal opção “reforça uma orientação autoritária e uma vontade 
de impor uma visão de mundo unificada e conformista.”

Enquanto a Educação disponibilizada fica tão aquém do ne-
cessário para a inserção proveitosa do estudante no conjunto das 
relações sociais e econômicas, a educação paulofreireana não se 
importa com o insucesso nas avaliações contanto que o produto 
da sala de aula responda aos anseios políticos do “patrono” da 
educação brasileira.

Não, não têm algo melhor do que isso para dizer. No vazio de 
ideias em que orbita a Educação em nosso país, não há lugar para 
ordem e disciplina.

O ensino precisa mudar no Brasil
Todos os grandes problemas do Brasil encontram resposta em um 

único lugar: Educação. O Brasil precisa melhorar a educação para mu-
dar a economia, segurança pública, desenvolvimento social e urbano, 
o que por consequência terá impacto direto na saúde.

O modelo educacional do Brasil é ineficiente. Pouco cientifico, ex-
tremamente filosófico. Talvez em termos de didática pedagógica te-
nhamos um dos melhores sistemas do mundo, no entanto, em termos 

de ciência fracassamos de maneira absurda.
Não é uma critica à metodologia de Paulo Freire, longe disse, seu trabalho como pedagogo merece 

ser respeitado, no entanto, é inegável que a eficiência dessa metodologia é discutível quando olhamos 
os números de proficiência em Português e Matemática.

O ensino precisa ser mais cientifico. É necessário se tirar das costas do sistema de ensino a obriga-
ção pela formação comum do individuo e passar a exigir da sociedade, das famílias o que é de respon-
sabilidade deles. Precisamos aliviar o peso que está sob as costas dos professores para que eles possam 
se concentrar e ensinar o conteúdo de ensino.

Precisamos buscar exemplos em outros locais, descobrir as singularidades desses modelos e en-
contrar o melhor sistema de ensino, que seja capaz, de fato, de ensinar nossos alunos e nossas futuras 
gerações.

Talvez assim, nossos alunos, possam, no futuro, virar líderes melhores dos que temos hoje.
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Tribuna  Popular

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

Jonas Martins/Interino

Melhore o humor

No facebook... 

As cobras
O assunto já 

vinha sendo notí-
cias há alguns dias 
em sites da região. 
Moradores de Co-
ronel Bicaco ha-
viam registrado a 
presença de cobras 
nas proximidades 
de suas casas.

Depois veio a 
notícia de que um 
idoso morreu após 
ter sido picado por 
uma cobra jarara-
ca.

O homem de 70 
anos trabalhava em uma horta ao lado de uma plantação de soja quando foi atacado 
pela serpente. A vítima foi transferida para o Hospital de Caridade de Palmeira das 
Missões, mas não resistiu e acabou morrendo. As informações são da rádio Pro-
gresso.

Pelo menos 10 casos ocorreram dentro dos limites da cidade. Um dos motivos 
pode ser a falta de alimentos (roedores, aves, ovos, pequenos animais) pelo uso 
excessivo de agrotóxicos, expulsando as cobras de seu habitat natural e as altas 
temperaturas. Uma matéria de TV credenciou o aparecimento de cobras ao uso de 
agrotóxicos nas lavouras. Os agricultores da região criticaram a reportagem.

Foz Portal da cidade/R
eprodução

Tradicionalista 1
Depois de uma série de trocas de farpas 
oficiais e extra-oficiais, acusações e até 
briga mais veemente entre os grupos 
que disputavam a presidência do MTG, 
a justiça, em caráter liminar, garantiu a 
posse de Gilda Galeazzi para o coman-
do da entidade. Ela foi empossada nesta 
semana. Como é uma decisão liminar, 
o grupo liderado por Elenir Wink ainda 
tenta nos tribunais uma decisão que lhe 
garanta a presidência. A eleição ocorrida 
entre as duas chapas terminou com em-
pate e em virtude de uma interpretação 
diferente do estatuto soube a justiça de-
cidir quem ficaria com o cargo. Gilda já 
visitou o governador do estado, Eduardo 
Leite, e já trabalha como presidente.

Tradicionalista 2
Sem polêmica e com tranquilidade os 
patrões da 20ª Região Tradicionalista 
reconduziram Army João Voos Junior, 
para seguir na coordenação da entidade 
no ano de 2020. Na chapa ainda está a 
presença de Régis Carniel, que foi co-
ordenador do evento de acendimento 
da chama crioula em Tenente Portela, e 
segundo consta, pelo bom trabalho, foi 
elevado a condição de secretário da re-
gião.

Futebol com Tudo
Além da competição de pontos corridos 
que já está acontecendo na região, reu-
nindo equipes tradicionais do futebol re-
gional, em fevereiro começa mais uma 
competição aos moldes mata-mata. Es-
ses eventos esportivos são organizados 
pelos próprios clubes, mas reforçam e 
movimentam o futebol amador.

Pacote de leite
O governador do estado conseguiu apro-
var a maioria dos itens que constavam 
no pacote que estava sendo votado nesta 
semana na Assembleia Legislativa. En-
tre eles, a mudança no Plano de Carreira 
do Magistério. Os professores criticaram 
a postura dos deputados que votaram fa-
voráveis ao governo, mas é bom que se 
diga que a aprovação somente ocorreu 
após a base aliada de Leite, principal-
mente o MDB, ter acertado acordo com 
o CPERS. Uma emenda que a amenizou 
o pacote foi suficiente para a presidente 
do Sindicato, Helenir Aguiar Schürer, 
dar, digamos, aval para o partido votar 
favorável as mudanças.

O casal comprou um pa-
pagaio durante a lua-de-mel 
que foi deixado no quarto do 

hotel. Evidente-
mente, o papagaio 
não podia deixar 
de fazer seus co-
mentários sobre a 
performance dos 
noivos na cama. 
Chega uma hora 
em que o marido 
não aguenta mais, 
pega uma toalha 
no banheiro, joga por cima da gaiola e 
avisa: - Ou você fica quieto ou te man-
do amanhã para o zoológico! Na manhã 
seguinte, eles arrumam as malas para 
voltar para casa. A mala maior, repleta 
de bugigangas que compraram na via-
gem, não consegue fechar. O noivo diz: 
- Querida, você fica por cima e eu tento. 
Vamos ver se dá certo. - Não deu certo. 
Talvez fosse necessário um pouco mais 
de peso. O noivo então diz: - Querida, 
agora eu fico por cima e você ajuda. - 
Também não dá certo. Ele então diz: - 
Agora vamos tentar os dois em cima. 
Nesse ponto o papagaio não agüenta e 
exclama: - Tô pouco me lixando pro zo-
ológico. Mas isso eu quero ver!

####

Deitada no seu leito de morte, a mu-
lher segura a mão do marido e chora: - 
Querido, deixe-me falar. Tenho que te 
confessar algo... por dois anos eu te traí 
com Daniel, teu melhor amigo... - Tudo 
bem, não se preocupe por isso... - res-
ponde o marido, imutável. - Como, tudo 
bem!? Se você não me perdoar, não vou 
morrer em paz... O marido então colo-
ca afetuosamente a mão de sua esposa 
entre as suas e, olhando carinhosamente 
para ela, diz: - Não se preocupe por isso. 
Eu já sabia. Por que você acha que eu te 
envenenei?

***Dizem por aí, que uma pesquisa está 
correndo as ruas da cidade coletando da-
dos sobre a intenção de votos.
***As alternativas são quatro nomes: 
Clairton Carboni (PDT), João Antônio 
Gheler (MDB), Rosemar Sala (PSDB) e 
Lauro Brum (PT).
***Por falar em pesquisa, dizem que um 
pré-cadidato já encomendou duas  para 
medir a sua cotação perante o eleitorado.
***Como a cotação não estava muito 
boa, dizem que engavetou os resultados.
***Dizem por aí que em Redentora a 
moda agora é perfil fake no facebook.
***Existem pelo menos três. Um mais 
antigo, que critica todos, situação e opo-
sição. Um segundo que critica a situação 
o tempo todo e um terceiro que defende 
a administração.
***Em cidade pequena o povo fala, por 
isso, o que não falta é gente tentando 
descobrir os autores dos perfis.
***Tem gente que já sabe. Dizem...

*** Dizem por aí que apesar da constru-
ção de asfalto em ruas mais centrais de 
Portela, outras, carecem urgentemente 
de melhorias.
***Em algumas são as enxurradas que 
invadem as casas, em outras é o mato 
que toma conta dos acostamentos.
***Dizem por aí que paira no ar a expec-
tativa sobre a fundação de novos parti-
dos políticos nos municípios.
***Em Tenente Portela pelo menos um 
deve surgir.
***Dizem por aí, que pode ocorrer um 
consenso em Derrubadas. Será?
***Por falar nisso, Vista Gaúcha deve 
voltar a ter apenas um candidato. Já era 
acerto da eleição passada. O nome deci-
dido na convenção do MDB deve assu-
mir a chefia do executivo.
***Dizem por aí que o movimento por 
consenso em Frederico Westphalen es-
friou.
*** PDT já anunciou que vai concorrer.
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Chiapetta sediará abertura da colheita do milho 2019/2020

A abertura Oficial da Colheita do 
Milho no Rio Grande do Sul consiste 
em um evento em âmbito estadual, or-
ganizado anualmente pela Associação 
dos Produtores de Milho do RS, Abra-
milho e parceiros, com objetivo de re-
forçar a importância da cultura para o 
Estado. Em sua 9ª edição, a cerimônia 
que marca simbolicamente a colheita 
das primeiras espigas do grão da safra 
2019/2020, ocorre no mês de fevereiro, 
nos dias 06 e 07, no município de Chia-
petta, com previsão de público partici-
pante de aproximadamente 1.000 pes-
soas ligadas ao setor agropecuário. Esse 
texto com as informações foi divulgado 
pela Emater.

Segundo a entidade na quinta-feira, 

06, os produtores poderão assistir a uma 
palestra do ex-ministro da Agricultura e 
atual presidente da Abramilho, Alysson 
Paolinelli. Ele apresentará aos líderes da 
agricultura local um pouco da evolução 
da produção de milho no Brasil, como o 
País saiu da posição de importador para 
exportador do cereal, destacando a im-
portância da adoção da tecnologia nesse 
processo.

O encontro que antecede a cerimônia 
de abertura da colheita do milho também 
contará com a palestra sobre Armazena-
gem de Grãos, com o Engenheiro Agrô-
nomo da Emater/ASCAR e especialista 
na área Ricardo Martins, culminando 
com jantar. O evento ocorre no Salão 
Paroquial da Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana do Brasil, com início às 

19h30. Na sexta-feira, 07, a Abertura 
Oficial será realizada na sede da Chia-
petta Empresa Agricola, localizada em 
Monte Alvão, interior do município de 
Chiapetta. Com uma área agricultável 
de aproximadamente 3.000 ha, o cultivo 
de milho assume todo ano uma extensão 
próxima de 450 ha em área rotacionada 
e recentemente restrita a áreas irrigadas, 
diversificando os ganhos e por vezes 
sendo mais rentável que as outras cultu-
ras de verão.

Durante a Abertura da Colheita do 
Milho, no dia 07, prevista para ter início 
às 8h, haverá credenciamento do públi-
co e visita aos estandes dos apoiadores 
e unidades de armazenamento. Às 11hs, 
ocorre o ato solene de abertura da co-
lheita do milho com a presença do Go-
vernador do Estado, Eduardo Leite. Este 
momento ocorre na lavoura de milho, 
localizada a aproximadamente 800 me-
tros de distância da sede da granja. Após 
a chegada do governador, ele será dire-
cionado até a colheitadeira para acom-
panhar a colheita. Na sequência, é feito 
o descarregamento do milho do grane-

leiro, momento que as autoridades pre-
sentes no local acompanham o ato para 
a foto oficial da colheita do milho 2020.

Encerrado o ato da colheita na lavou-
ra, os participantes serão direcionados 
até a sede da Chiapetta Empresa Agrí-
cola, local em que ocorre a cerimônia de 
abertura, pronunciamento das autorida-
des ligadas ao setor e, conforme repas-
sado pela Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural, haverá 
assinatura do decreto pelo Governador 
do Estado, Eduardo Leite, em que cria 
o Programa de Incentivo a Produção de 
Milho no Rio Grande do Sul. O lança-
mento do programa durante a colhei-
ta do milho no município de Chiapetta 
é o primeiro passo, e culminará com a 
discussão dos itens na 21ª edição da Ex-
podireto Cotrijal, de 2 a 6 de março de 
2020, em Não-Me-Toque, durante o 12º 
Fórum Nacional do Milho.

Concluída a cerimônia que marca 
a Abertura da Colheita do Milho Safra 
2019/2020 e lançamento do Programa 
de Incentivo à Produção do Milho, será 
servido almoço.

A cerimônia ocorre pelo 9º ano consecutivo no estado do Rio Grande do Sul

A cerimônia que marca simbolicamente a colheita das primeiras espigas do grão da safra
Emater/Acom

Emater/Divulgação

Pi
xa

ba
y

OMS declara 
que novo 

coronavírus é 
emergência de 
saúde pública 
internacional
A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) anunciou nesta quinta-feira (30) 
que o novo coronavírus é uma emer-
gência de saúde pública internacional. 
A epidemia já tem 7,834 casos confir-
mados em todo o mundo e 170 mortes 
somente na China.

A decisão foi tomada depois do apa-
recimento de casos de infecções em 
pessoas que não viajaram para a China, 
como nos Estados Unidos, na Alemanha 
e no Japão.

Nas outras ocasiões, a OMS fez uso 
do recurso para a epidemia do vírus 
H1N1 (2009), para o ebola na África 
Ocidental (2013-2016), para a polio-
mielite (2014), para o vírus zika (2016) 
e para o surto de ebola na República De-
mocrática do Congo (2019).
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Jonas Martins
www.jonasmartins.com
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CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA - Poder Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º Semestre/2019
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 48 -  Anexo 6 R$ 1,00
Valor Até o BimestreReceita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida 18.116.182,32

Receita Corrente Líquida Ajustada 18.116.182,32

Valor % sobre a RCL AjustadaDespesa com Pessoal
1,74 %Despesa Total com Pessoal - DTP 314.806,95

6,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%> 1.086.970,94

5,70 %Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%> 1.032.622,39

5,40 %Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 978.273,85

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidados do

Exercício

Disponibilidade de Caixa
Líquida (Após a Inscrição

em Restos a Pagar Não
Processados do Exercício)

Restos a Pagar

0,00Valor Total 0,00

NOTA:

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

IEDA PARIZOTO
Presidente da Câmara de Vereadores

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 27 de janeiro de 2020 e hora
de emissão 13h e 45m

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas
Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º Semestre/2019
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 48 -  Anexo 6 R$ 1,00
Valor Até o BimestreReceita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida 18.116.182,32

Receita Corrente Líquida Ajustada 18.116.182,32

Valor % sobre a RCL AjustadaDespesa com Pessoal
39,16 %Despesa Total com Pessoal - DTP 7.094.322,54

54,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%> 9.782.738,45

51,30 %Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%> 9.293.601,53

48,60 %Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 8.804.464,61

Valor % sobre a RCLDívida Consolidada
-4,40 %Dívida Consolidada Líquida -797.995,10

120,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 21.739.418,78

Valor % sobre a RCLGarantias de Valores
0,00 %Total das Garantias Concedidas 0,00

22,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.985.560,11

Valor % sobre a RCLOperações de Crédito
6,30 %Operações de Crédito Externas e Internas 1.142.000,00

16,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.898.589,17

0,00 %Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00

7,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.268.132,76

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidados do

Exercício

Disponibilidade de Caixa
Líquida (Após a Inscrição

em Restos a Pagar Não
Processados do Exercício)

Restos a Pagar

17.231.738,72Valor Total 748.656,24

NOTA:

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 27 de janeiro de 2020 e hora de emissão 13h
e 50m

Bolsa Família: Governo Federal cancelou 1,3 milhão 
de benefícios em 2019 por irregularidades

O Ministério da Cidadania 
fechou o ano passado com mais 
de 1,3 milhão de benefícios do 
programa Bolsa Família cance-
lados em todo o Brasil. A ação 
foi motivada após a identifica-
ção de irregularidades aponta-
das pelos processos de revisão 
e averiguação cadastral. A esti-
mativa é de uma economia de 
R$ 1,4 bilhão, considerando o 

valor médio pago mensalmente.
Para o ministro da Cidada-

nia, Osmar Terra, a análise peri-
ódica das informações é impor-
tante para garantir que apenas 
as famílias brasileiras pobres e 
extremamente pobres sejam, de 
fato, beneficiadas pelo progra-
ma federal.

– A metade mais pobre do 
Cadastro Único, que hoje está 
em 13,2 milhões, é o público 

do Bolsa Família. Então, nós 
fazemos averiguações perió-
dicas, batemos os números, 
conferimos se essas pessoas 
realmente não estão tendo uma 
outra renda, não estão declaran-
do. E, quando a gente bate uma 
informação que não fecha com 
a nossa, nós suspendemos o 
benefício. Isso gerou uma eco-
nomia de R$ 1,4 bilhão no ano 
passado – afirmou Osmar Terra.

Agência Brasil

- Eu ti amo.
Ele acordou com aquelas palavras martelando pesadamente 

em sua mente. “Eu te amo.” Ela disse isso na noite passada. É 
verdade que ele já a amava desde o primeiro encontro, quando ela 
sorriu pela primeira vez no juntar. Quando ela o beijou em frente 
ao portão de casa, numa cena quase tão magistral como aquelas 
repetidas rotineiramente pelo cinema.

Estavam juntos à três meses. Sim; três meses é pouco tem-
po para se conhecer uma pessoa, mas ela era tão espontânea que 
parecia que ele já a conhecia a muitos anos. Ele a conhecia. Já 
conseguia ler suas expressões e entendia a forma com que ela 
pensava. Sabia o que ela queria da vida. Quais eram seus sonhos, 
suas aspirações, seus medos e temores. Enfim, ele estava apaixo-
nado. Isso era fato.

Ele já tinha inclusive dito isso ela, mas ela nunca retribuirá 
a afirmação, por isso, tudo pareceu diferente na noite anterior, 
quando ela espontaneamente disse às três palavras que ele espe-
rará, 91 dias 22 horas e 16 minutos e alguns segundos para dizer.

Naquela manhã ele acordou fazendo planos. Claro, precisava 
ainda dar um tempo para que o relacionamento madurecesse, mas 
agora que ela tinha dito que ela o amava ela já estava livre para 
fazer planos.

Noivariam em breve. Não precisava esperar muito, afinal, am-
bos se amavam. Faria algo simples, mas queria convidar alguns 
amigos e alguns parentes para uma cerimônia simples para con-
firmar o noivado. Depois ele começaria a lida na casa que ele já 
vinha construindo há um ano. Precisava apressar as coisas. Den-
tro de sete ou oito meses a casa estaria pronta e então já poderia 
marcar a data do casamento.

Dois anos desde a marcação até a data era um bom prazo. 
Precisava casar em dezembro. Ele sabia que o mês de maio é o 
das noivas, mas dezembro é quente e é melhor arriscar enfrentar 
um calor infernal do que um frio congelante. Casar-se-iam na Pa-
róquia do Padre Gilmar. Gostava dos sermões do padre Gilmar e 
por isso queria que ele apresentasse o matrimônio para o Homem 
lá de cima.

A lua de mel ia ser curta, mas inesquecível. Tinha suas econo-
mias. Sempre fora um homem econômico e tinha ainda uns trocos 
que o pai lhe deixou em uma conta poupança, mas não queria 
gastar tudo de uma só vez. Buenos Aires era um bom local. Não 
era Paris, nem Veneza, mas tem suas particularidades e seria o 
suficiente para registrar um amor eterno.

Depois era hora de pensar nos filhos. Tinha tudo planejado. 
Seriam três. Primeiro um menino, que seria o varão, depois uma 
menina que seria a princesinha e por ultimo um novo guri que 
seria seu companheiro na velhice. Ainda não tinha certeza nos 
nomes, mas estava com alguns nomes bíblicos na cabeça. Sarah, 
Marcos e Tiago eram seus preferidos.

Estava feliz e com um sorriso de orelha a orelha foi encontra-
-la. O encontro se deu em uma pizzaria. Era o intervalo para al-
moço. Durante a semana eles sempre almoçavam juntos. Quando 
ele chegou ela já havia pedido e estava tomando uma água com 
um canudo, ele achou aquela cena linda. Beijou-a na face e sentou 
no outro lado da mesa olhando para cardápio quando ela falou:

- Eu quero terminar.
Ele riu. Pensou que ela estava brincando, mas o seu semblante 

de preocupação comprovava que ela não estava.
- O quê? – Ele solava as palavras engasgadas. — Porque? 

Como assim?
- Quero terminar. Não dá mais.
- Mas por quê? O que foi que eu fiz.
- Nada, não é você! Sou eu.
Ela terminou essa ultima frase e levantou.
- Não me ligue mais. – Ela sacramentou. – Eu sinto muito.
Ele não conseguia responder. Queria gritar, esbravejar, clamar, 

implorar, xingar, mas suas cordas vocais estavam congeladas e a 
única coisa que saiu foi uma queixa, que soou ainda mais fraco 
do que ele esperava.

- Você disse que me amava.
- Isso não quer dizer nada. Desculpa.
Ele ficou olhando ela se distanciar. Ele ainda ouvia em sua a 

mente o martelar das palavras dizendo “Eu Ti amo”, mas agora 
o ruído do “Isso não quer dizer nada”, era predominante em seus 
pensamentos.

Eu te amo
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Rio Grande do Sul registra 6.719 comunicados de perdas 
em culturas devido à estiagem

Levantamento feito pela 
Secretaria de Política Agríco-
la do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) mostra que o Proagro 
e o Seguro Rural registraram 
6.719 comunicados por perdas 
devido à seca no Rio Grande do 
Sul. Os pedidos dos produtores 
se concentraram nas perdas no 
milho (3.662), que representa-
ram 54,5% do total de comu-
nicados do Proagro ou Seguro 
Rural nas três culturas mais afe-
tadas (milho, soja e uva).

O levantamento foi reali-
zado na semana de 20 a 24 de 
janeiro com as companhias se-
guradoras e utilizando dados do 
Banco Central de Proagro. Já a 
soja e a uva somaram 3.057 avi-
sos de pedidos de Seguro Rural 
ou Proagro. O levantamento 
considerou apenas os avisos em 
função da seca que assola o Rio 
Grande do Sul para as três prin-
cipais atividades com mais so-
licitações de pedidos de Seguro 
Rural ou Proagro.

No Rio Grande do Sul, há 
103.314 contratos de Proagro 

para a safra 2019/2020, com 
valor segurado de R$ 4,64 bi-
lhões. Deste total, o milho cor-
responde a 40.917 operações, 
com produção segurada de R$ 
1,06 bilhão. A soja tem 53.794 
operações com valor segurado 
de R$ 3,1 bilhões. A uva soma 
1.355 operações que garantem 
importância segurada de R$ 
61,5 milhões, e as outras cul-
turas representam 7.248 ope-

rações (produção segurada de 
R$ 412,1 milhões), conforme 
dados do Banco Central.

O levantamento da Secre-
taria de Política Agrícola, com 
dados das principais institui-
ções financeiras do Rio Grande 
do Sul que operam o crédito ru-
ral, mostra também que os pro-
dutores contrataram Proagro ou 
Seguro Rural como mitigadores 
dos riscos de perdas de produ-

ção em caso de problemas cli-
máticos.

No Rio Grande do Sul, 41% 
da área de soja, 50% de milho 
e 60% de uva têm mitigadores 
de riscos de Proagro ou Seguro 
Rural. A área plantada de milho 
no Estado foi de 791,4 mil hec-
tares com 46% financiada com 
crédito rural. Dos 5,9 milhões 
de hectares plantados de soja, 
38% foram com financiamento 

do crédito rural.
O Programa de Subvenção 

ao Prêmio de Seguro Rural 
(PSR) apoiou também a con-
tratação de 7.505 apólices dos 
produtores de uva em 27,9 mil 
hectares, que representa 59% da 
área do Estado para a cultura.

No Banco do Brasil, por 
exemplo, dos 50.657 contratos 
de custeio de soja e milho para 
a safra 2019/2020, 92% têm mi-
tigadores de risco, sendo 96,7% 
no milho e 89,5% na soja. No 
Sicredi, 98,1% das 48.316 ope-
rações de crédito de milho e 
soja contrataram Seguro Rural 
ou Proagro e apenas 1,88% dos 
contratos estão sem os mitiga-
dores. Nestes casos, geralmen-
te tratam-se de produtores com 
outras garantias contratuais.

Entre os contratos de Seguro 
Rural, com apoio do PSR, das 
três culturas mais afetadas, fo-
ram contratadas 13.262 apóli-
ces com valor segurado de R$ 
2,19 bilhões. Foram 7.505 para 
uva, 5.264 para soja e 493 para 
o milho, este último com con-
tratações.

Segundo levantamento do MAPA, as culturas mais afetadas pela seca no Rio Grande do Sul são o milho, a uva e a soja
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Anúncie no Jornal 
Província

Resultado para a 
sua marca

55 3551-1877

Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

ESPECIAL

Tenente Portela aceita inscrições 
para processo seletivo simplificado

Entre os dias 27 de janeiro 
e 04 de fevereiro, permanecerá 
vigente o período para inscrição 
no processo seletivo simplifica-
do promovido pela Prefeitura 
Municipal de Tenente Portela. 
São ofertadas três vagas para 
orientador social, uma vaga 
para técnico de referência e cin-
co vagas para agente comunitá-
rio de saúde.

Os interessados devem se 
inscrever junto ao setor compe-

tente da Prefeitura Municipal, 
durante o expediente entre as 
08h30min e 11h30min e das 
13h30min as 17h00min. A ins-
crição pode ser realizada pelo 
próprio candidato ou através de 
procurador, mediante a apre-
sentação de procuração particu-
lar com poderes específicos.

Para todos os cargos, a jorna-
da de trabalho é de 40 horas se-
manais e a remuneração mensal 
é a seguinte: R$ 1.395,70 para 

orientador social, R$ 1.400,00 
para agente comunitário de saú-
de e R$ 1.744,63 para técnico 
de referência. A publicação do 
resultado final está prevista 
para o dia 14 de fevereiro.

Os editais completos do 
certame estão disponíveis para 
consulta no átrio da Prefeitura 
Municipal, bem como, no site 
oficial de Tenente Portela, na 
aba concursos e processos se-
letivos.

Inscrições poderão ser realizadas no setor competente da Prefeitura Municipal, durante o horário normal
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Brasil registrou mais de 1,5 milhão de 
casos prováveis de dengue no 

ano passado
Boletim Epidemiológico do 

Ministério da Saúde notificou 
mais de 1,5 milhão de casos 
prováveis de dengue no ano 
passado. No período, 754 óbi-
tos foram confirmados.

A maior incidência de casos 
da doença ocorreu na região 
Centro-Oeste, com 1,3 mil ca-
sos por 100 mil habitantes. São 
Paulo e Minas Gerais concen-
traram a maioria dos casos pro-
váveis do país. Ambos os esta-
dos registraram mais de 900 mil 
notificações em 2019.

Cláudio Maierovitch, mé-
dico sanitarista da Fiocruz de 
Brasília, explica que as ques-
tões climáticas e ambientais 
influenciaram para que deter-
minadas regiões sejam mais 
afetadas que outras.

– Quando coincide a época 
quente com a de chuva e uma 
alternância entre períodos de 
chuva e períodos curtos de es-
tiagem, estão dadas as condi-
ções ótimas para a reprodução 
do mosquito. Ele tem uma ati-
vidade maior no calor e precisa 
da água para se reproduzir – 

ressaltou Cláudio Maierovitch.
Em relação à distribuição da 

dengue, o Boletim Epidemio-
lógico do Ministério da Saúde 
mostra que cerca de 50 regiões 
espalhadas nos estados do Pa-
raná, São Paulo, Espírito San-

to, Mato Grosso, Goiás, Acre, 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará, apresentaram 
taxas de incidência acima de 
100 casos por 100 mil habitan-
tes.

Mortes  atingiram principalmente as pessoas com idade superior a 60 anos

Agencia do Rádio

Um programa de treinamento bem sucedido deve prio-
rizar o equilíbrio entre as funções articulares a fim de ob-
jetivar a aprendizagem, aperfeiçoamento e treinamento do 
movimentos com segurança

A evolução técnica e física está relacionada com a 
capacidade de mover e estabilizar simultaneamente as 
diferentes articulações nas distintas fases dos movimen-
tos. Cada segmento articular apresenta uma contribuição 
específica dentro do sistema locomotor, exemplificando, 
em um back squat é necessário apresentar mobilidade de 
tornozelos, estabilidade de joelhos, mobilidade de quadril, 
estabilidade da região lombar, mobilidade na região torá-
cica e estabilidade na região das escápulas.

A diminuição ou perda da funcionalidade articular está 
relacionada à dificuldade de aprendizagem, redução na 
evolução, desempenho físico abaixo do potencial e sobre-
tudo compensações e desequilíbrios músculo-esqueléti-
cos que convergem para lesões.

Nos momentos em que as articulações de mobilidade 
perdem sua característica, a próxima articulação estabili-
zadora será acionada a produzir uma mobilidade compen-
satória, diminuindo a estabilidade provocando situação 
favorável à lesão. Já as articulações de estabilidade tem 
por função promover  uma situação segura para produção 
de força e potência, bem como permitir o correto desloca-
mento dos seguimentos corporais preservando os tecidos 
cartilaginosos, ligamentares e tendinosos. Em caso de re-
dução da função da articulação estabilizadora o resultado 
será um comprometimento dos tecidos moles (cartilagem, 
ligamento, tendão, inflamação muscular).

A análise das disfunções necessita ser elaborada indi-
vidualmente, contudo de forma genérica temos:

Diminuição de mobilidade do tornozelo: relação com 
dores no joelho.

Diminuição de mobilidade do quadril: relação com do-
res no joelho e ou  região lombar.

Diminuição de mobilidade das vértebras torácicas: rela-
ção com dores no ombro, região cervical e lombar.

O equilíbrio às funções das diversas articulações deve 
estar presente na programação diária, seja para manuten-
ção ou aquisição dos parâmetros seguros. Uma aborda-
gem interessante é definir os pontos a serem enfatizados 
e distribui-los durante a semana, entretanto os dois de 
maior desequilíbrio merecerão grande atenção, por maior 
quantidade de vezes. As articulações responsáveis por 
mobilidade são prioridades, porém as de estabilidade não 
podem ser deixadas de serem trabalhadas, pois a integra-
ção do sistema está relacionada com a simetria articular, 
esta por sua vez, facilita o aprendizado e aumenta o de-
sempenho.

RELAÇÃO ENTRE MOBILIDADE 
E ESTABILIZAÇÃO ARTICULAR
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Economicidade marca a 
gestão de 2019 no 

Legislativo de Coronel 
Bicaco

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco 
apresentou o balanço financeiro referente ao exercício de 2019. 
Destaque para a economicidade, pois dos 7% que tem direito junto 
ao orçamento municipal, como determina a Constituição Federal, a 
Casa recebeu apenas 5,28%. A transferência de recursos ficou abai-
xo do teto pela terceira vez consecutiva: 6,36% em 2018 e 5,41% 
em 2017.

O vereador Afrânio Bertaluci (MDB), que presidiu o Poder Le-
gislativo no ano passado, reiterou que a diminuição no repasse foi 
combinada com o prefeito Jurandir da Silva. – Essa medida visava, 
entre outras coisas, viabilizar o custeio da Associação Hospitalar 
Santo Antônio de Pádua, de Coronel Bicaco – frisou o edil.

Conforme o balanço divulgado, a receita da Câmara de Vere-
adores em 2019 era de R$ 1.577.339,96, porém foi recebido R$ 
1.190.128,21. A despesa total alcançou R$ 1.182.510,00. Ainda 
de acordo com o relatório, outros R$ 12.952,39 ficaram em caixa, 
como adiantamento para o atual exercício.

Quanto à diferença entre a receita prevista e o valor gasto (R$ 
387.211,75), Afrânio Bertaluci pediu que a Administração Munici-
pal investisse esse montante financeiro em cascalho para estradas 
interioranas, pavimentações asfálticas no perímetro urbano e ou-
tras iniciativas em prol da comunidade bicaquense.

– Também pedimos que o Poder Executivo destinasse parte do 
valor para quitar o 13º salário dos funcionários do Hospital Santo 
Antônio de Pádua – revelou o político do MDB. Ele acrescentou 
que em novembro do ano passado, a Câmara de Vereadores re-
passou R$ 76.128,21 para a instituição de saúde. – Conseguimos 
disponibilizar esse dinheiro graças à austeridade adotada para 
conduzir o Legislativo durante o exercício anterior – disse o ex-
-presidente.

A Mesa Diretora de 2019 era composta pelos seguintes edis: 
Afrânio Bertaluci (presidente), Itamar Sartori (vice-presidente), 
Egmar Lima de Ávila (1º secretário) e João Francisco Marques 
Brasil (2º secretário).

Em 39 sessões ordinárias e sete extraordinárias, os vereadores 
aprovaram 157 Projetos de Lei encaminhados pelo Executivo de 
Coronel Bicaco. Segundo Afrânio Bertaluci, apenas uma matéria 
não foi apreciada e acabou arquivada porque a bancada situacio-
nista não compareceu na sessão em que aconteceria a eleição da 
Mesa Diretora para 2020.

– Entre os vários projetos aprovados, destaco aquele que auto-
rizou o parcelamento do Fundo de Aposentadoria dos Servidores 
Municipais no valor de R$ 941.320,22 – salientou o emedebista.

Ainda no ano passado, foram deliberadas 11 matérias de autoria 
da Câmara de Vereadores, sendo quatro Projetos de Lei, dois De-
cretos Legislativos e cinco Resoluções Legislativas.

Mesa Diretora que dirigiu o Poder Legislativo no ano passado: Itamar Sar-
tori, Afrânio Bertaluci e Egmar Lima de Ávila
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“Fica feio pro município”, diz 
moradora que teve casa alagada 
pela chuva em Tenente Portela

Em época em que a estia-
gem já causa prejuízos e pre-
ocupações em Tenente Porte-
la, as chuvas registradas nesta 
semana são um alívio. Pontos 
no interior do município regis-
traram acumulados próximos 
dos 100 milímetros. No entan-
to, enquanto uns comemoram a 
volta da chuva, outros lamen-
tam os problemas que ela traz.

Os moradores da Rua Luiz 
Carlos Schepp, que moram 
abaixo da secretaria municipal 
de saúde convivem com um 
problema que já dura 20 anos, 
e que faz com que cada chuva 
se torne motivo de intensa pre-
ocupação.

O problema é que algumas 
residências nesse ponto, ficam 
abaixo do nível da rua e como 
há apenas uma boca de lobo 
próximo da secretaria de saú-
de e nenhuma outra medida de 
contenção de água ou desvio, 
toda a água que desce de pelo 
menos três ruas, gerando gran-
des acumulados, invadem essas 
casas, levando lama, lixo e su-
jeira que toma conta das mora-
dias.

Casas que estão ao nível 
mais alto, no caso de alguns 
moradores, também enfrentam 
problema, pois, a água invade 
seus porões. A rua fica quase 
intransitável no momento da 
chuva em virtude do acumulo 
e da força das águas, e os mo-

radores com vassouras buscam, 
numa insana luta contra a força 
das águas, impedir que essa en-
tre e cause estragos em móveis 
e na residência, gerando prejuí-
zo e preocupação.

Uma das moradoras que so-
fre com o problema de falta de 
infraestrutura da rua, é a idosa, 
Reni Maria Sefrin, 62 anos, que 
a vinte anos mora no número 
320 da Luiz Carlos Schepp. Foi 
ela que chamou a nossa reporta-
gem para registrar a sua indig-
nação.

Ela conta que já fez de tudo. 
Procurou prefeitos, vereadores, 
secretários e nunca, ninguém, 
deu uma solução para o proble-
ma. Que sempre foram muitas 
promessas, mas a solução nun-
ca veio.

Ela relata que em um episó-
dio a água foi tanta que entrou 
pela porta da frente e saiu pela 
dos fundos, deixando um rastro 
de lama e de estragos por onde 
passou. “Um sofá quase novo, 
eu tive que colocar no lixo.” 
Conta ela indignada com a si-
tuação.

Cansada das promessas da 
administração ela decidiu pro-
curar o Ministério Público e se-
gundo ela, orientada pelo pro-
motor está juntando assinaturas 
para entrar com uma ação con-
tra o município para assim ten-
tar ter uma solução para o caso.

Ela faz questão de deixar 

claro que seu endereço fica lo-
calizado no Centro de Tenente 
Portela e conta também que 
outros vizinhos passam pelo 
mesmo problema. Ela disse que 
na quarta-feira, quando estava 
com a casa quase que alagada 
pela chuva que caiu durante a 
tarde, ligou para a prefeitura 
que enviou um representante 
até a sua residência, mas que 
esse não se dignou a descer do 
carro.

“A gente fica indignada. Eu 
não acredito mais nas promes-
sas. Faz 20 anos que moro aqui 
e nosso problema não é resolvi-
do.” - Relata ela.

Dona Reni, disse que quan-
do a prefeitura fez a inaugu-
ração de um calçamento nas 
proximidades de sua casa, 
aproveitou a oportunidade para 
cobrar uma solução por parte 
das autoridades presentes, mas 
que um secretário que estava no 
local , lhe garantiu que o pro-
blema seria resolvido, mas mais 
uma vez ficou somente na pro-
messa.

“Não tem nada que a gente 
possa fazer de maneira parti-
cular, essa é uma questão que 
o município precisa resolver, é 
um problema de infraestrutura. 
Fica feio para o município dizer 
que no Centro da cidade a gente 
passa por uma situação dessas.” 
Completa a moradora, que ain-
da espera por uma solução.

Parte interna da casa fica tomada pela água e lama que desce da rua e invade casa

Leonardo Sefovics
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

    A história do nosso Estado inicia-se 
com a chegada do homem a região, no século 16. Suas mudanças 
mais dramáticas, no entanto, ocorreram nos últimos cinco sécu-
los, depois do descobrimento do Brasil. Esse percurso mais re-
cente em meio a diversos conflitos armados externos e internos, 
alguns de grande violência. Guilhermino César, escritor, dizia:

  ” Essa história é um dos capítulos mais recentes da his-
tória brasileira, pois quando no Nordeste já se cantava missas 
polifônicas, este estado ainda era ocupado por um punhado de 
povoados e estâncias de gado portugueses no centro-litoral e o 
sul-sudeste era uma “terra de ninguém “onde frequentemente in-
vadidas por tropas espanholas mandadas por Buenos Ayres, de-
fendendo os interesses da Coroa Espanhola, proprietária legal da 
área nessa época”.

    Essencialmente, o Rio Grande do Sul, até o fim do século 
XVIII, era uma região virgem habitada por povos indígenas. Os 
únicos focos importantes de civilização e cultura europeias em 
todo o território até esta altura eram os brilhantes grupos de Re-
dução Jesuítas, fundado no noroeste, destacando-se entre elas os 
Sete Povos das Missões. Entretanto, sendo de criação espanhola, 
até há pouco tempo as Missões eram vistas como sendo um ca-
pítulo à parte da história do estado, tanto por não terem deixa-
do descendência cultural direta significativa. Em anos recente, 
entretanto, vêm sendo assimiladas à historiografia integrado do 
Estado.

    Após a chegada dos primeiros homens brancos em territó-
rio gaúcho, o Estado recebeu dezenas e diferentes denominações 
até ter a oficialização do nome atual de Estado do Rio Grande 
do Sul.

      Ao longo de mais de 300 anos, contata-se a existência de 
diversas variações em torno dos nomes que identificavam esta 
área no extremo sul brasileiro.

      Muitos desses nomes foram oficiais, lavrados em docu-
mentos, em 1737, quando o Brigadeiro José da Silva Paes che-
gou à Barra do Rio Grande, fato este considerado por muitos 
historiadores como a “Fundação” do Rio Grande do Sul. Outros 
estão ligados a ocorrências históricas ao longo dos anos, como 
a recorrente disputa de fronteiras entre as coroas portuguesa e 
espanhola, até o limite que se conhece atualmente. Muitos estão 
registrados em escritos pessoais, cartas e narrativas dos muitos 
viajantes europeus que por aqui andaram durante o século 19.

     Auguste de Saint-Hilaire, talvez o mais conhecido de to-
dos, esteve em viagem nos anos de 1920, deu ao seu livro, lança-
do pós-morte, em 1856, o título de Voyage à Rio Grande do Sul. 
Na obra também se refere à capitania do Rio Grande do Sul. Já 
em 1839, Nicolas Dreys, lança a primeira edição com o relato de 
estadia de quase dez anos, e coloca o título: Notícia Descriptiva 
da Província do Rio Grande do Sul.

    Entre tantos nomes que nosso Estado já teve estão:

    São Pedro, Capitania Del Rei, Rio Grande, Província do 
Tape, Porto de São Pedro, Província Del Ré, Província Del Rey, 
Rio Grande de São Pedro, Rio de São Pedro, Colônia do Rio de 
São Pedro, Rio de São Pedro do Sul, Terra dos Tapes, Governo 
do Rio Grande, Continente de Viamão, Continente Del Rey, Go-
verno do Rio Grande de São Pedro do Sul, Continente do Rio 
Grande, Continente do Rio Grande de São Pedro do Sul, Con-
tinente do Rio Grande do Sul, Província de Buenos Ayres, Ca-
pitania do Rio Grande, Capitania do Rio Grande de São Pedro, 
Capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul, Capitania de São 
Pedro, Capitania do Rio Grande do Sul, Capitania de São Pedro 
do Sul, Capitania de São Pedro do Rio Grande,.....Província  do 
Rio Grande, República Rio Grandense, Província do Rio Grande 
do Sul e finalmente, Estado do Rio Grande do Sul.

   Fonte: Almanaque Gaúcho.
       Até a próxima.

Rio Grande do Sul: Nomes e 
suas  Variações na História
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CONTRATO Nº 001/2020
DATA: 21/01/2020
CONTRATADO: ALICSON BRAU-

CKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros ali-

mentícios e materiais de limpeza para uso 
no Programa Família Feliz para o mês de 
Janeiro de 2020

VALOR R$: 2.470,06

CONTRATO Nº 002/2020
DATA: 21/01/2020
CONTRATADO: COMERCIAL WEI-

MER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros ali-

mentícios e materiais de limpeza para uso 
no Programa Família Feliz para o mês de 
Janeiro de 2020

VALOR R$: 2.208,64

CONTRATO Nº 003/2020
DATA: 21/01/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINA-

TO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de gêneros ali-

mentícios e materiais de limpeza para uso 
no Programa Família Feliz para o mês de 
Janeiro de 2020

VALOR R$: 696,32

CONTRATO Nº 004/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: C.C.E.E - MATE-

RIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
CNPJ: 13.226.864/0001-78
OBJETO: Aquisição de materiais elétri-

cos para uso na Indústria de Embutidos
VALOR R$: 15.918,25

CONTRATO Nº 005/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI 

ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de materiais elétri-

cos para uso na Indústria de Embutidos
VALOR R$: 2.136,19

CONTRATO Nº 006/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: MAURI THIELE 

FERRAGEM EPP
CNPJ: 16.101.712/0001-37
OBJETO: Aquisição de materiais elétri-

cos para uso na Indústria de Embutidos
VALOR R$: 2.308,00

CONTRATO Nº 007/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI 

ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais elétri-

cos para uso na Indústria de Embutidos
VALOR R$: 276,26

CONTRATO Nº 008/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: ALICSON BRAU-

CKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de Materiais de 

Limpeza para uso nas Escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino

VALOR R$: 794,00

CONTRATO Nº 009/2020

DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: COMERCIAL WEI-

MER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de Materiais de 

Limpeza para uso nas Escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino

VALOR R$: 4.964,00

CONTRATO Nº 010/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO 

VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de Materiais de 

Limpeza para uso nas Escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino

VALOR R$: 4.269,50

CONTRATO Nº 011/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: FABIANI TERESI-

NHA RAFFAELLI COSTA EPP
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de Materiais de 

Limpeza para uso nas Escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino

VALOR R$: 2.548,49

CONTRATO Nº 012/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: MARISE INÊS TO-

LOTTI BERTÉ ME
CNPJ: 02.698.368/0001-09
OBJETO: Aquisição de Materiais de 

Limpeza para uso nas Escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino

VALOR R$: 337,45

CONTRATO Nº 013/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: ANA CAROLINA 

MORETTI GARAY ME
CNPJ: 26.988.821/0001-71
OBJETO: Aquisição de materiais para a 

execução de revestimento cerâmico e pintu-
ra nas superfícies internas de um pavilhão 
industrial

VALOR R$: 323,10

CONTRATO Nº 014/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: LAURI KUNDE ME
CNPJ: 03.062.295/0001-19
OBJETO: Aquisição de materiais para a 

execução de revestimento cerâmico e pintu-
ra nas superfícies internas de um pavilhão 
industrial

VALOR R$: 6.029,70

CONTRATO Nº 015/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI 

ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de materiais para a 

execução de revestimento cerâmico e pintu-
ra nas superfícies internas de um pavilhão 
industrial

VALOR R$: 851,70

CONTRATO Nº 016/2020
DATA: 28/01/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI 

ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais para a 

execução de revestimento cerâmico e pintu-
ra nas superfícies internas de um pavilhão 
industrial

VALOR R$: 64,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

Justiça Eleitoral extingue 
seções em Tenente Portela 

e Derrubadas

Justiça Eleitoral extinguiu quatro se-
ções eleitorais pertencentes a 101ª Zona 
Eleitoral. Trata-se das sessões 29 e 40, 
no município de Tenente Portela, locali-
zadas em Linha Nossa Senhora de Lour-
des e na Comunidade de São Sebastião.

As outras duas seções estão localiza-

das no município de Derrubadas, sendo 
as de número 42 e 38, nas localidades 
de Linha Lebre e Comunidade de Centro 
Novo.

 Os eleitores das seções extintas de-
verão comparecer ao Cartório Eleitoral, 
até o dia 6 de maio deste ano, para a es-
colha de um novo local de votação.

Os eleitores dessas sessões devem procurar o Cartório Eleitoral para escolher novos locais

D
ivulgação/tse

Legislativo autoriza repasse de 
R$ 383,3 mil para custeio do 
hospital de Coronel Bicaco

 A primeira sessão de 2020 na Câ-
mara de Vereadores de Coronel Bicaco 
foi realizada na tarde desta quinta-feira 
(30). O encontro, convocado de forma 
extraordinária, serviu para a apreciação 
dos Projetos de Lei (PL) de autoria do 
Poder Executivo.

Das 14 matérias colocadas em vota-
ção no plenário, 13 foram aprovadas. O 
PL nº 005/2020, que dispõe sobre o pa-
gamento de honorários advocatícios de 
sucumbência aos advogados nas causas 
em que for parte o município de Coronel 
Bicaco, foi baixado para análise da Co-

missão de Constituição e Justiça.
Durante a ordem do dia da sessão ex-

traordinária, os edis aprovaram seis Pro-
jetos de Lei que autorizam o repasse de 
recursos financeiros por parte da Admi-
nistração Municipal para a Associação 
Hospitalar Santo Antônio de Pádua, de 
Coronel Bicaco. O valor total alcança 
R$ 383.375,00. O dinheiro será utilizado 
no pagamento da folha e encargos e 13º 
salário dos funcionários, além do custeio 
de sobreaviso.

O cronograma de sessões ordinárias 
da Câmara de Vereadores, em 2020, ini-
ciará em março.

Repasse financeiro será utilizado no pagamento da folha e encargos e 13º e  custeio de sobreavis
Clic Portela

Diones Becker
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Incêndio destrói moradia no 
centro de Coronel Bicaco

Uma casa de alvenaria si-
tuada na Avenida Presidente 
Vargas, nas imediações da sa-
ída para Redentora, foi total-
mente destruída pelo fogo na 
noite desta quarta-feira (29). As 
chamas iniciaram por volta das 
21h40min e rapidamente se es-
palharam por todo o imóvel.

Populares utilizando man-
gueiras, baldes e extintores, ten-
taram controlar o sinistro. Uma 
moradia ao lado teve as paredes 
molhadas para que o incêndio 
não se alastrasse. A Brigada Mi-
litar controlou o trânsito, impe-
dindo que veículos circulassem 
em frente à casa que era consu-
mida pelas chamas.

Vizinhos não souberam in-
formar quantas pessoas resi-
diam na moradia, no entanto, 
não há informações sobre feri-
dos. As causas do incêndio ain-
da são desconhecidas.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFOR-
MATIVOS IGAM DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICÍPIOS

1º Termo Aditivo ao Contrato de Assinaturas de Informativos de Atu-
alizações mensais aos Municípios, firmado em 12/02/2019, que entre si 
celebram a Câmara Municipal de Coronel Bicaco e o Instituto Gamma de 
Assessoria a Órgãos Públicos - IGAM.  

Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de 2020, de um lado a Câ-
mara Municipal de Coronel Bicaco, com sede na com sede na Av. Francisco 
Manoel Diniz, 100, 3º andar, Centro Administrativo, inscrita no CNPJ sob 
nº. 91.997.148/0001-06, neste ato representado pelo seu Presidente, Ver. 
EGMAR LIMA DE AVILA, e de outro lado o Instituto Gamma de Assesso-
ria a Órgãos Públicos - IGAM. Pessoa Jurídica de Direito Privado, com Sede 
na Rua dos Andradas, 1560 – 18º andar – Galeria Malcon, Centro, em Porto 
Alegre - RS, com CNPJ n° 01.484.706/0001-39, neste ato representado por 
Luis Fernando Ramos, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de 
Assinatura de informativos de Atualizações mensais aos Municípios.

A fundamentação legal para o presente ajuste é a Lei n. 8.666/93 artigo 
25, caput, e I. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Aquisição de Informativos Técnicos, como segue:
1ª) Tabelas, Agenda de Obrigações Tributárias e de Incidências;
2ª) IGAM Express;
3ª) Legislativo;
4ª) RPPS;
5ª) Tributos Municipais;
6ª) Servidor Público;
7ª) Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
8ª) INSS, IRRF e Obrigações Fiscais;
9ª) Licitações e Compras Governamentais;
Fica estabelecido em relação à disponibilização dos informativos:
Parágrafo único.  Os informativos do exercício em curso serão disponi-

bilizados no site.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Fica acrescido o reajuste previsto pelo índice indicado no contrato, que 

deverão ser pagos em 12 parcelas no valor de R$ 1.039,73 (hum mil e trinta 
e nove reais e setenta e três centavos).

PARÀGRAFO ÙNICO
O valor total deste Termo Aditivo é de R$ 12.476,76 (doze mil quatro-

centos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos). Pelo período de 12 
meses.

O vencimento se dará em períodos sucessivos através de boleto bancário, 
sendo que o primeiro pagamento será efetuado em até 10 dias da assinatura 
do contrato e as demais parcelas serão dia 05 de cada mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE
Não serão permitidas restrições, em nenhuma das formas de atendimen-

to, previstas no contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Todas as demais cláusulas que não tenham sido de alguma forma altera-

da permanecem em pleno vigor.
Por estarem justos e acertados, os contratantes assinam este termo em 

duas vias de igual forma e teor.

Coronel Bicaco, 12 de fevereiro de 2020.
________________

Ver. Egmar Lima de Avila
____________________

Luís Fernando Ramos
IGAM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DE CORONEL BICACO
Capital Nacional da Erva-Mate
camaracoronelbicaco.atende.net

O incêndio consumiu totalmente a moradia em Coronel Bicaco

ERS-330 registra primeira morte no 
trânsito na microrregião

Uma pessoa morreu em um 
acidente de trânsito, por volta 
das 21 horas, desta quarta-feira, 
29, na ERS-330, em Miraguaí.

Informações repassadas pela 
imprensa local dão conta de que 
um GM Vectra estaria estacio-
nado às margens da rodovia, na 
altura do setor de Irapuá, quan-
do acabou sendo abalroado na 
traseira pela motocicleta que 
seguia no sentido Redentora a 
Miraguaí.

O condutor da motocicle-
ta foi encaminhado em estado 
grave ao Hospital Santo Antô-
nio de Tenente Portela. A ca-
roneira da motocicleta, identi-
ficada como Suzana de Souza 
Camargo de 36 anos, moradora 
de Redentora, morreu no local.

A Polícia Rodoviária Esta-
dual compareceu ao local para 
o levantamento da ocorrência.Acidente foi registrado no Irapuá, interior de Miraguaí

Por meio do primeiro pagamento do programa Bolsa Família 
em 2020, o Ministério da Cidadania vai repassar R$ 2,5 bilhões 
para mais de 13,2 milhões de famílias em todo o Brasil. O valor 
médio do benefício em janeiro ficou em R$ 191,00.

Dados disponibilizados pelo Governo Federal e compilados 
pela reportagem do site Clic Portela mostram que, neste mês, 7.027 
famílias residentes na Região Celeiro têm direito ao complemento 
de renda, o que representa um montante de R$ 1.389.252,00.

Com 1.244 famílias aptas, Redentora é o município da Região 
Celeiro que ganhará o maior repasse: R$ 372.252,00. Na outra 
ponta do ranking regional aparece Humaitá, com 91 beneficiários 
e R$ 14.852,00 a serem transferidos. O número de famílias com 
direito ao saque, o valor total e o benefício médio pago em cada 
município da Região Celeiro podem ser conferidos no clic portela.

1º pagamento do Bolsa
 Família neste ano 

contempla 7.027 famílias 
da Região Celeiro

Diones Becker

RD FOCO
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Governo cancelou quase 1,3 milhões 
de bolsa família por irregularidades

Estado registra mais de 6,7 mil comu-
nicados de perdas devido a estiagem

Prefeitura de Tenente Portela abre 
processo seletivo

Legislátivo de Coronel Bicaco desta-
ca economia em 2019

Justiça Eleitoral fecha sessões em 
Tenente Portela e Derrubadas

Incêndio destrói casa em Coronel Bica-
co
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Mestre portelense conquista 
alta graduação no  Taekwondo

Um dos mais conhecidos 
mestres em artes marciais da 
Região Celeiro, Luis Carlos Pi-
mentel, conquistou no último 
dia 25 de janeiro, o certificado 
de 7º Dan da World Taekwondo 
Jidokwan Federation.

O reconhecimento foi au-
tenticado em um jantar de gala 
ocorrido na capital do estado, 
organizado pela Jidokwan, 
onde Pimentel, recebeu o certi-
ficado que lhe qualifica com a 
maior graduação da região no-
roeste do Rio Grande do Sul, 
das mãos do GM Carlos Cama-
cho, faixa preta 9º Dan Interna-
cional, Presidente da Jidokwan 
Brasil e da CBMTT.

O GM Pimentel vem desen-
volvendo um trabalho social 
em artes marciais na região da 
Amuceleiro há vários anos e 
contribuindo para o crescimen-
to do Taekwondo WT. Dessa 
forma, este trabalho foi elogia-
do pelo GM Carlos Camacho: 
“Mestre Pimentel possui um 
trabalho social de excelência 
onde os meninos e meninas 

aprendem através do Taekwon-
do a importância da disciplina e 
do estudo. Um prazer para mim 
entregar-lhe o certificado inter-
nacional de 7º Dan da World Ta-
ekwondo Jidokwan Federation. 
Que os projetos floresçam!”

O portelense disse que foi 
honra ter participado deste 
evento tão importante, junta-
mente com Mestres renomados 

do Brasil e Uruguai, ter subido 
mais um degrau de conheci-
mento que, com certeza, qua-
lificará ainda mais o trabalho 
com o Taekwondo WT na nos-
sa região. Ele também fez um 
agradecimento especial ao GM 
Carlos Camacho pelos ensina-
mentos a todos os praticantes, 
seus discípulos do Taekwondo 
Jidokwan.

Luis Carlos Pimentel recebendo certificado  de Carlos Camacho
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