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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde em 2017, os casos de Hepatite A quase que 
dobraram em comparação ao ano anterior, com um aumento expressivo na região Sudeste do país. Um dos moti-
vos para o aumento dos casos da doença foi o avanço do contato sexual desprotegido. Apesar de a Hepatite A não 
ser uma infecção sexualmente transmissível, só o contato com a região perianal ou com material fecal pode gerar 
contaminação. Causada porum vírus que inflama o fígado, a Hepatite A é transmitida pela ingestão de água ou 
alimentos contaminados com dejetos. Locais onde o saneamento básico é precário, como praias em que o esgoto 
é despejado diretamente no mar, oferecem o risco à saúde.

É preciso ficar atento aos sintomas que aparecem entre duas a quatro semanas após o contágio, como: dores 
nas articulações, no abdômen ou nos músculos, fadiga, febre baixa, perda de apetite, vômitos, náuseas, diarreia 
e em alguns casos, coceira, pele e olhos amarelados, perda de peso e urina escura. Porém, nem todo indivíduo 
apresenta os sintomas, daí a importância de sempre realizar exames periódicos para detecção da Hepatite A. Em 
casos muito raros, ela pode levar a óbito, o que chamamos de hepatite fulminante ou aguda grave.

Como forma de detecção e confirmação da doença, os especialistas solicitam exames de sangue que, junto 
com a avalição dos sintomas, podem apresentar um diagnóstico. Não existe um tratamento específico para a He-
patite A, pois ele é feito por meio de cuidados individuais e medidas preventivas. Na maioria dos casos, o próprio 
fígado se cura, porém, como forma de agilizar, é possível adotar algumas medidas como evitar o consumo de 
álcool, e medicamentos que possam agravar o quadro, descanso, fazer pequenos lanches ao longo do dia, além 
de tomar bastante água.

O tempo de recuperação da doença fica em torno de três meses e o vírus não permanece no organismo. Po-
rém, a melhor forma de evitar a Hepatite A é a prevenção por meio de vacina e cuidados com a alimentação. Não 
ingerir carnes ou peixes crus, lavar sempre as frutas com água corrente e sabão, não ingerir água que não esteja 
filtrada ou fervida, tomar cuidado com praias poluídas, principalmente no verão, onde existe uma aglomeração 
maior de pessoas no mar. Todo cuidado é pouco. Fique atento à sua saúde!

Paulo Gestão é CEO da PGMais

Os perigos da Hepatite A
Dr. Hesio Vicente Juliano

O primeiro filho precisa se explicar
O Rio de Janeiro é um estado de políticos corruptos. É claro que o 

estado também apresenta homens honestos, creio eu, pessoas decentes 
e capazes de contribuir com a nação e com o próprio estado, mas, é 
inegável que o Rio está infectado em todas as suas instâncias.

Primeiro vamos situar-nos em meio a história que envolve o sena-
dor Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e agora olhado com desconfiança, mesmo por 
aqueles que idolatram o clã familiar, encabeçado pelo nosso presidente.

Na Assembleia do Rio de Janeiro, suspeita-se que era de praxe, que alguns dos indicados para car-
gos em certos gabinetes, supostamente devolvessem certa porcentagem de seus vencimentos para uma 
conta, geralmente de outro assessor, para que fosse feito um caixa, que, ou iria diretamente para um 
determinado político, ou, supostamente, poderia formar um caixa para a eleição seguinte.

Essa afirmação baseia-se na informação de que além do assessor de Flávio Bolsonaro, outros 20 
assessores, de outros 20 deputados, de diversos partidos, tiveram, também, movimentações atípicas em 
suas contas bancárias. Entre os nomes citados, aparecem auxiliares de Márcio Pacheco (PSC), Eliomar 
Coelho (PSOL) e André Ceciliano (PT). Ceciliano é o parlamentar com maior volume de movimen-
tações atípicas, envolvendo quatro auxiliares e somando R$ 49,3 milhões. Em seguida aparece Paulo 
Ramos (PDT), que teria movimentado R$ 30,3 milhões. Pacheco aparece em terceiro lugar na lista, 
sendo que o gabinete registrou movimentações atípicas de R$ 25,3 milhões.

Primeiro é importante que se diga, todos eles apresentam as diferentes justificativas para os rendi-
mentos atípicos de seus comandados, e como tal, é leviano dizer, neste momento, que alguma dessas 
justificativas não correspondam a realidade, nem tão pouco é correto afirmar que os políticos relacio-
nados a esses assessores são corruptos ou estavam envolvidos algum tipo de falcatrua. A investigação 
é quem deve verificar os fatos, colher as provas e determinar, se essas movimentações atípicas, mas 
semelhantes, são uma coincidência ou se são fruto do um esquema que por hora se suspeita.

Qual a diferença entre os demais gabinetes investigados e do de Flávio Bolsonaro? É que o único 
que é de um filho do presidente da república é o de Flávio Bolsonaro. As justificativas até o momento, 
tanto de Flávio, quanto do assessor investigado, deixam uma gigante margem para a suspeita. Ninguém 
pode condenar o primeiro filho por qualquer coisa, mas ninguém em sã consciência pode, neste mo-
mento, defender que ele não seja sequer investigado.

Jair Bolsonaro representa uma nova esperança para o povo brasileiro. Ele é a ruptura da política 
tradicional e em meio a muito do mesmo, surgiu como uma luz que poderia por ordem na casa para um 
novo tempo no Brasil, e neste novo tempo, não há espaço para se usar manobras políticas e jurídicas 
para fugir das investigações. Isso é coisa do passado e o passado deve ficar no passado, pois, caso con-
trário, não será possível construir no hoje o amanhã que esperamos.

Flávio Bolsonaro até então “deveria ser investigado”, agora o status mudou, e o senador “precisa ser 
investigado”. É a máxima: Quem não deve não teme, senão estaremos repetindo a belela do injustiçado.

BOLSONARO EM DAVOS

“Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que 
aprender conosco. Queremos governar pelo exemplo e que o 
mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós.” (Presi-
dente Bolsonaro, em Davos)

 Quem esperava Bolsonaro lecionando Comércio Internacio-
nal e Ciência Política em Davos e manifesta frustração por ele 
não haver feito isso está em situação mais desfavorável do que a 
dele. Simplesmente desconhece a realidade. Dorme à margem dos 
fatos. Isso não chega a ser problema se for opinião de um cidadão 
comum à mesa do bar da esquina, ou de alguém convencido de 
que a carceragem da Polícia Federal de Curitiba hospeda um már-
tir da luta pela democracia e pela moralidade da gestão pública. 
No entanto, se a opinião negativa for emitida por quem se dedica 
a formar a opinião dos outros, bem, aí estamos perante um caso 
a cobrar adjetivos que não escrevo para que o leitor não imagine 
que estou invadindo a privacidade de seus pensamentos.

 O Brasil inteiro sabe que Jair Bolsonaro é um homem simples, 
embora sua formação possa ser até mesmo considerada sofistica-
da em comparação com a de Lula, por exemplo. A diferença entre 
ambos é a honestidade. Enquanto Bolsonaro não finge ser o que 
não é, Lula tem um caráter poliédrico, com uma face para cada 
circunstância. É capaz de ir a Davos e prometer que vai acabar 
com a fome no Brasil e no mundo, jurar que extinguiu a miséria 
e descrever o paraíso nacional enquanto o tiroteio corre solto nas 
cidades do país. A diferença entre Bolsonaro e Dilma é que en-
quanto esta pensa que sabe muito, mas pensa pouco e errado, ele 
tem consciência do que não sabe e, por isso, se cerca de pessoas 
que sabem muito.

Foram essas virtudes, que se erguem acima do saber humano, 
que colocaram o novo presidente em sintonia com a maior parte 
do eleitorado brasileiro. Foram elas, também, que o fizeram com-
por o governo menos político-partidário da nossa democracia. A 
prudência é uma característica das almas simples. Foram essas 
virtudes que o levaram a exaltar em seu discurso a companhia dos 
ministros Paulo Guedes, Sérgio Moro e Ernesto Araújo.

Não, Bolsonaro não é o rei do camarote. Li, há pouco, que, 
durante o voo, a bordo do avião presidencial, não quis usar a suíte 
e a cama reservada ao presidente. Ficou em uma poltrona, como 
os demais viajantes, porque “um comandante não abandona sua 
tropa; tem que dar o exemplo”. Aquela suíte e aquela cama eram 
assiduamente ocupadas pelo comandante Lula, o santo da carce-
ragem de Curitiba, para folguedos extraconjugais a grande altitu-
de, enquanto sua tropa, de tantos escândalos, já não se surpreen-
dia. Assistiam de camarote as traquinagens do rei.

Em seu discurso, Bolsonaro foi polido e afirmativo. Deu as 
grandes diretrizes do que fará, falou das reformas, expôs seus va-
lores, afirmou que o Brasil é o país que mais preserva o meio 
ambiente no mundo. E faz isso malgrado a carência de recursos 
e à custa de uma menor produção de riqueza (quem mais assume 
tais sacrifícios?). Enfatizou a gigantesca obra educacional exigida 
pela realidade brasileira, assaltada pelos encolhedores de cabeças. 
Falou em Deus e em família. E quem não gostou vá assistir a 
Globo.
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Melhore
o humorUm encontro 

entre os dois gru-
pos que brigavam 
pelo cacicado na 
Terra Indígena do 

Guarita, intermediado pela Polícia Fede-
ral, Ministério Publico Federal e Policia 
Civil, foi suficiente para dar fim a disputa 
que já vinha ganhando contornos de con-
flito. Depois de ouvirem as autoridades 
os dois grupos, em uma reunião fechada, 
selaram um acordo de paz. Os detalhes 
da negociação não foram divulgados, 
mas, no final, Carlinho Alfaiate teve seu 
cacicado mantido. A comunidade que já 
temia um confronto armado comemora a 
decisão de seus líderes.

Silenciosa e quase sem 
repercussão está sendo a 
troca de secretariado em 
Tenente Portela. Com o 
prefeito Carboni de férias, 

coube ao vice Valdir a missão de efetuar 
algumas trocas na gestão administrativa 
municipal. Nesta semana foi nomeado 
Remor Boni para o cargo de Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Rural.

Paz no Guarita

Em silêncio

Barra do Guari-
ta vem intensificando 
as cobranças à CPFL 
(RGE) em relação às 
seguidas quedas de 

energia elétrica que são registradas no 
município. Moradores se queixam que a 
energia chega a cair de duas a três ve-
zes num mesmo dia, quando não registra 
quedas que são prolongadas por mais de 
um dia. Já foram registrados prejuízos 
pela falta de energia.

No escuro

Tanque cheio
Longe ainda de 

um preço popular a 
gasolina começou a 
ter uma redução no 
valor. Em diversos 
locais do estado o 

preço já está abaixo dos R$ 4 e alguns 
locais já está abaixo dos R$ 3,5. Nossa 
região tem uma das áreas de gasolina 
mais cara do estado, mas o motorista já 
encontra o combustível a R$ 4,5.

Jonas Martins/Interino

Minha filha de 12 anos me pergun-
tou:

– Mãe, você tem uma foto sua de 
quando era bebê? Preciso dela para uma 
tarefa da escola.

Dei uma foto a ela sem me lembrar 
de perguntar o tema do trabalho.

Dias depois, estava na sala de aula 
dela para uma reunião de pais, quando 
percbi meu        retrato num mural. O título 
era “A coisa mais velha na minha casa”.

Dou aula de química e física, duas 
disciplinas pelas quais a maioria dos alu-
nos tem aversão.

Um dia comentei, depois de uma das 
muitas badernas em classe:

– Eu ganho pouco, mas me divirto 
com vocês.

E um deles, para não perder a oportu-
nidade, respondeu:

– Nós também, não aprendemos 
nada, mas nos divertimos muito.

Minha mãe sempre quis tocar piano. 
Meu pai, então, comprou um de presente 
para ela. Dias depois, liguei para saber o 
que ela estava achando da experiência.

– Devolvi o piano. Convenci sua mãe 
a tocar clarineta – disse papai.

– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não con-

segue cantar junto – explicou ele.

Eu estava na seção de congelados 
de um mercado e vi um homem fazen-
do compras com o filho. Quando passei 
perto deles, o pai olhava para a lista de 
compras e falava ao filho, em tom “cons-
piratório”:

– Se fizermos tudo errado, nunca 
mais precisaremos fazer isso de novo.

O rapaz vai passar por uma delicada 
cirurgia e o médico tenta tranquilizá-lo:

– Não tenha medo, companheiro. 
Sou muito experiente nessa área. Olhe 
bem para minha longa barba e tenha 
confiança. Quando você voltar da anes-
tesia, conversaremos.

Após a cirurgia, o rapaz abre os olhos 
e depara com uma enorme barba. Não se 
contendo de alegria, ele exclama:

– Obrigado, doutor! Eu sabia que po-
dia confiar no senhor!

– Que doutor nada, homem! Eu sou 
São Pedro!

**** Dizem por aí, que aos poucos o 
futebol da equipe está saindo do papel.

***Dizem por aí que todos os colegas 
de co-irmã entraram numa onda fitness.

***Estão todos praticando ciclismo, 
mas que tal essa gurizada. Convençam a 
loira a ir com vocês...KKKK

***Dizem por aí que sensação de cri-
se termina quando você abre o facebook.

***O que tem de gente curtindo a 
praia e tirando foto com cerveja cara é 
uma beleza.

***Uma amiga nossa até saiu com 
essa: Ví uns alí que estão com umas con-
tinhas atrasadas...Ta loko...kkkk

***Uma das modas atuais em Tenen-
te Portela é o ciclismo rural. Pessoal es-
colhe as estradas do interior do municí-
pio para pedalar.

***Boa iniciativa...

***Com as pistas estreitas nas rodo-
vias, pedalar no asfalto é muito perigoso, 
sem contar que a paisagem não tem nem 
comparação.

***Dizem por aí que no brique do “eu 
avisei”, muita gente ficou de queixo caí-
do quando o presidente Bolsonaro disse 
que se o “Flávio deve, vai ter que pagar.”

***Ninguém esperava. As pessoas 
estavam acostumadas com o “Não tem 
provas.”

***Dizem por aí que Barra do Guarita 
não é a única cidade que está descontente 
com o fornecimento de energia.

***Postagem nas redes sociais dão 
conta de que Erval Seco e Dois Irmãos 
das Missões enfrentam o mesmo proble-
ma.

***Quando o assunto é sinal de celu-
lar, aí é toda a região.

Os atrasos em repasses do estado para a saúde criam um grande desgaste para a 
saúde pública da região. O problema não é novo e nesta semana teve mais um reflexo 
direto no atendimento ao público com o fechamento do Hospital do município de 
Braga. O fechamento da casa de saúde certamente vai sobrecarregar ainda mais o 
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, que pouco a pouco, vai se tornando em 
uma porta isolada para quem precisa de internação.
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Apesar do consenso sobre a importância desses exercícios 
para a melhora da flexibilidade, existem dúvidas se precisam ser 
feitos depois da atividade física.

O alongamento é um procedimento absolutamente necessá-
rio em qualquer programa de condicionamento físico. Podemos 
caracterizar que existem três qualidades físicas básicas: força, 
resistência e flexibilidade. Os exercícios de alongamento são ne-
cessários exatamente para proporcionar melhora de flexibilidade, 
assim como aos exercícios aeróbicos melhoram resistência e os 
exercícios com pesos melhoram a força.

Apesar do consenso a respeito da sua importância ainda exis-
tem muitas dúvidas a respeito de alongamento, dentre as quais 
a indicação ou contraindicação de alongar após o treino. Esta é 
uma situação que requer uma análise cuidadosa do objetivo que 
se tenha ao alongar após o treino. Podemos fazer algumas consi-
derações pontuais.

Se o objetivo de alongar após a atividade for relaxar ou “sol-
tar” a musculatura, podemos considerar que o procedimento pode 
ser indicado. Vale lembrar que neste caso o alongamento deve 
ser leve, de menor amplitude articular e de mais curta duração, 
atendendo o objetivo de realmente contribuir para restabelecer a 
condição de recuperação muscular, sem causar dor ou desconfor-
to, pelo contrário, promovendo alívio.

No pós-treino, não se deve ter como propósito alongar para 
melhorar a flexibilidade. O exercício realizado imediatamente 
antes sempre provoca micro-traumas musculares, de magnitude 
tanto maior quanto mais intensa ou prolongada tenha sido a ses-
são do treino. Nesta circunstância, os músculos não devem e não 
podem responder adequadamente ao alongamento para melhora 
de flexibilidade.

Pelo contrário, o alongamento vigoroso pode agravar os mi-
cro-traumas e causar um quadro de dor muscular tardia ainda 
mais severo. Para melhora flexibilidade, os músculos devem ser 
alongados enquanto íntegros. Ou seja, antes do treino ou preferi-
velmente em outro momento dissociado de um treino de resistên-
cia ou de força.

Quando o objetivo fundamental do treinamento é a hipertrofia 
muscular, o alongamento pós-treino pode até ser considerado um 
aliado. Alongar vigorosamente músculos que foram solicitados de 
forma localizada e intensa como no treinamento com pesos, pode 
potencializar os micro-traumas que se constituem no princípio do 
estímulo para a reconstrução muscular e ganho de massa. Neste 
caso não existe nenhuma contribuição para melhora de flexibili-
dade nem benefício para melhorar a recuperação.

Podemos perceber que alongamento pós-treino pode ser ade-
quado ou contraindicado, dependendo da maneira como é feito e 
do que se tenha como objetivos.

Importância do Alongamento 
Pós Treino

Prefeito de Redentora recebe visita de 
militares do exército brasileiro

O prefeito Nilson Paulo Cos-
ta recebeu na manhã de quarta-
-feira, dia 23 de janeiro,a visita 
de cortesia do novo comandan-
te do 19 Regimento de Cavala-
ria Mecanizada (RC Mec) da 
cidade de Santa Rosa, tenente 
coronel Márcio Saldanha Wal-
ter e mais dois comandados, o 
qual se colocou à disposição do 
nosso município,que faz parte 
do 19 RC Mec de Santa Rosa. 
O prefeito e o comandante con-
versaram sobre diversos assun-
tos de interesse da comunidade, 
entre eles a segurança pública. Prefeito de Redentora recebe Tenente-Corornel 

Redentora melhora estrutura e 
embelazamento na cidade

A Administração Municipal 
de Redentora, através do Ga-
binete da Primeira Dama e da 
Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Transporte, está inten-
sificando os trabalhos para que 
a cidade fique bonita, limpa e 
acolhedora. Para isso, está ins-
talando lixeiras nas laterais dos 
canteiros das vias públicas. No 
centro dos canteiros, onde ha-
viam lixeiras, serão plantadas 
flores.

A comissão responsável pe-
los trabalhos solicita a todas as 
pessoas que coloquem o lixo 
somente nas lixeiras, que serão 

instaladas nas laterais das vias, 
devidamente bem acondiciona-
dos em sacos plásticos, e que 
mantenham o espaço dos can-
teiros reservado apenas para as 
flores.

O embelezamento e limpeza 
das ruas é uma meta da Admi-
nistração 2017/2020 e o prefei-
to Nilson Paulo Costa, junta-
mente com sua equipe, tem se 
empenhado em deixar Reden-
tora linda para receber pesso-
as em todas as épocas do ano. 
“Vamos desenvolver ações para 
que Redentora seja, realmente, 
uma cidade acolhedora”, decla-
ra o prefeito Nilson.

Segundo a primeira dama, 
Eliane Amaral Costa, a Admi-
nistração Municipal investe no 
embelezamento da cidade, uma 
das metas do Plano de Governo, 
que está sendo cumprida. “Com 
o embelezamento da cidade 
estamos valorizando os mora-
dores, os visitantes e especial-
mente o comércio, que terá um 
ambiente bonito”, disse Eliane.

Além do Centro, a Adminis-
tração Municipal também cuida 
dos bairros. Ontem, dia 22 de 
janeiro, a Secretaria de Obras 
realizou trabalho de limpeza 
nos bairros Nove de Julho, São 
Pedro, São José e Raio de Luz.

Foram instaladas lixeiras nas ruas centrais da cidade

Os trabalhos ocorreram na área urbana do município

Fotos: D
ivulgação

A
scom

/R
edentora

REDENTORA: Calendário 
de eventos está no site oficial 

do Município
Agora a população de Redentora e região poderá acompanhar a 

programação dos eventos do Município de Redentora junto ao site 
da Prefeitura.

Para acessar é simples: basta conectar-se o site (www.redentora.
rs.gov.br), ir no Acesso Rápido, 
localizado à direita do mesmo, e 
clicar em Calendário de Even-
tos. Lá você irá encontrar a pro-
gramação de janeiro a dezembro 
de 2019.

Caso ocorram alterações em 
datas e ou eventos, serão infor-
madas no mesmo espaço.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

O couro é limpo (raspagem dos pêlos e retirada da graxa) ma-
nualmente, com faca, logo depois do abate, sem o uso de produ-
tos químicos. É estendido no chão, bem esticado, sobre um estra-
do de madeira, com exatas 50 estacas. Nem mais, nem menos. O 
lado onde tinha a graxa vai para cima, exposto à intempérie, para 
que a “flor do couro” (onde havia pêlos) não seja danificada pelo 
sol ou pela chuva.

    Depois de seco, o couro começa a ser retalhado. Lacerda e 
outros guasqueiros de lei aproveitam apenas os dois costilhares 
(as laterais), dispensando a barriga e o lombo do animal. Os ten-
tos (tiras) são cortados em círculos, por mãos hábeis e seguras, 
na grossura de um lápis. Os dois tentos (um de cada costilhar) 
devem atingir 30 braças cada – cerca de 66 metros. Depois, os 
tentos ficam num molho de água (algo como 12 horas) e são esti-
cados (aproximadamente três dias).

    A tarefa de trançar o laço também requer cuidado e paciên-
cia. As duas longas tiras (tentos), de 30 braças cada, são empare-
lhadas, num instrumento rústico chamado “descarnadeira”. Elas 
ficam na mesma espessura, sem arestas. Então, são dobradas ao 
meio, transformando-se em quatro tentos, num total de 15 braças 
(33 metros) cada. Esse será o tamanho final.

    Sentado numa cadeira baixa, na garagem da casa onde 
mora, Lacerda começa a entrelaçar os quatro tentos. Utilizando 
espuma de sabão para deixar o couro maleável, ele tece pontos 
simétricos.

    A demora para aprontar um laço, desde a escolha do couro 
ao remate final da presilha, depende das variações do clima e do 
esmero na elaboração. Lacerda e outros guasqueiros legítimos 
estão sendo prejudicados por concorrentes que oferecem laços 
baratos (entre R$ 30 e 50 reais), mas de qualidade inferior. Es-
tabelecidos principalmente em Santa Catarina, eles empregam 
químicos no curtimento, o que deixa o couro frouxo. Também 
estão colocando chumbo (essas chumbadinhas de anzol de pescar 
lambari), para facilitar a armação do laço.

   Tem que gostar do que faz. Acho que é uma coisa que vem 
de família, o meu pai era guasqueiro – diz Lacerda, atento à pró-
xima fase da Lua minguante, a mais apropriada para selecionar 
o couro.

    Lacerda também confecciona arreios para cavalos. Um jogo 
completo (buçal, cabresto, rédeas, cabeçada, rabicho e peiteira) 
custa R$ 500. Fazendeiros da região costumavam encomendar os 
aperos para os filhos que estavam por nascer. Orgulhosos, pediam 
para Lacerda desenhar, com fios de couro, a marca do gado da 
estância na encilha.

    O laço é uma atividade laboral necessária para a lida de 
campo. No rodeio o laço representa uma forma de preservação 
cultural, por caracterizar o campeiro sul-rio-grandense. Ele re-
trata a essência pura do gaúcho que sempre terá o laço consigo. 
O laço e a faca são dois instrumentos de trabalho fundamentais 
para o tipo humano chamado gaúcho e suas atividades diárias. 
Se deixar de cumprir sua função de preservação cultural e passar 
a ser explorado como um jogo, desmerecerá a história. A prática 
de laçar por esporte, por como um mero jogo, ocasionará a morte 
gradual da atividade, pois ela só se justifica se for uma manifes-
tação cultural. 

 Fonte: Portal do Gaúcho.

   Na data de 11 de janeiro, uma comitiva de Tenente Portela 
participou no final de semana do 67º Congresso Tradicionalis-
ta Gaúcho, promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho 
(MTG), em São Borja. O evento que reuniu mais de três mil tra-
dicionalistas das 30 regiões do Estado. No 67º Congresso Tradi-
cionalista Gaúcho, a comitiva do município, acompanhada por 
tradicionalistas da 20ª RT divulgaram a 72ª Geração e Distribui-
ção da Chama Crioula do Rio Grande do Sul, que acontecerá em 
Tenente Portela em 16 e 17 de agosto.

A Origem do Laço
Continuação...

Saúde:
2019 começa com região enfrentando 

enormes dificuldades no setor
É grave a situação da saúde 

pública na região neste início 
de 2019. Por enquanto, os re-
flexos ainda são pouco sentido 
pelo público, mas, se a situação 
não se normalizar nos próxi-
mos dias, a tendência é de um 
colapso profundo nos serviços 
oferecidos.

O Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela, enfrenta 
dificuldades para quitar a folha 
salarial. Com a falta de recur-
sos e com os atrasos que são 
recorrentes a um bom tempo a 
administração da casa de saúde 
faz força para que isso não se 
reflita no atendimento. A UCI 
neonatal, segue fechada e sem 
prazo para reabrir.

A boa notícia é que aparen-
temente os prefeitos e admi-
nistrares municipais estão com 
melhor ânimo para contribuir 
com entidade e unidos para 
ajudar a administração na bus-
ca por recursos e na solução de 
problemas. Umas das boas no-
tícias dessa semana é de Vista 
Gaúcha que aprovou na Câma-
ra de Vereadores o repasse de 
R$ 200 mil reais.

O serviço básico que é ofere-
cido pelos municípios também 
enfrenta enormes dificuldades, 
principalmente pelo grande 
volume de acumulados que os 
municípios tem em haver no 
governo do estado, de serviços 
que foram prestados, mas, não 
foram pagos ou não receberam 
a contra-partida acertada.

No final do ano passado 
esse montante era de mais de 
500 milhões de reais. Algumas 
prefeituras da região acumula-
vam em valores a receber quan-
tias que chegavam a 8 milhões 
de reais. Para quem acompanha 
a gestão pública sabe o quanto 
esse valor é substancial para 
municípios como os que exis-
tem por aqui.

A última má notícia vinda 
do setor, veio do município do 
Braga que teve o Hospital San-
to Antônio, que era mantido 
com recursos do locais, inter-
ditado.

O município tenta buscar 
uma solução e sonha com a pos-
sibilidade dele voltar a abrir as 
portas em breve, mas a tendên-
cia e o histórico, mostra exa-
tamente o contrário. Hospitais 
locais, de pequeno porte, que 
fecharam as portas, não conse-
guiram reabrir, vide, Redentora 
que teve o Santa Rita de Cássia 
fechado e não conseguiu mais 
voltar.

A manutenção do regular 
atendimento à saúde da popu-
lação local após a interdição 
do Hospital Santo Antônio, no 
município de Braga, foi tema 
de reunião presidida pela pro-
motora de Justiça Dinamárcia 
Maciel de Oliveira.

Na ocasião, a promotora 
recebeu informações sobre a 
estratégia municipal para a su-
peração desse momento atípico. 
“É imperioso que o Executivo 
Municipal estabeleça um plano 
emergencial para cobertura das 
hipóteses de urgência e emer-
gência que demandem interna-
ção hospitalar, disse Dinamár-
cia.

Conforme o plano de aten-
dimento emergencial apresen-
tado pelo Município, os atendi-
mentos ordinários são feitos na 
Unidade Básica de Saúde até às 
22h e, para atendimentos após 
esse horário, são acionados por 
telefone o motorista de plantão 
para remoção até o Hospital 
Santo Antônio de Tenente Por-
tela, com o qual há convênio. O 
plano estaria, inclusive, sendo 
divulgado pela programação de 
rádio do Poder Executivo em 
emissora local.

O Município de Braga infor-
mou, ainda, que está firmando 
contrato nos próximos dias com 
o Hospital de Campo Novo, 
para que este passe a ser a por-
ta de entrada no atendimento 
à população braguense. Além 
disso, irá adquirir novo telefo-
ne móvel para atendimento de 
chamadas de emergência, sem 
prejuízo a que os próprios cida-
dãos braguenses busquem aten-
dimento em Campo Novo.

A Promotora de Justiça des-
tacou que a problemática en-
volvendo o funcionamento do 
Hospital Santo Antônio e, in-
clusive, os repasses de verbas 
feitos à Instituição pelo Muni-
cípio, vem sendo acompanha-
da de longa data, inclusive por 
anteriores titulares e substitutos 
da Promotoria de Justiça, tendo 
originado um Termo de Ajus-
tamento de Conduta entre os 
interessados firmado em 2009 
e rememorado no ano de 2017, 
para revisão e fiscalização do 
MP, quando então foi arquivado 
o expediente mais remoto acer-
ca do tema, por ausência de ele-
mentos que fizessem concluir 
pela necessidade de execução 
do título extrajudicial.

Hospital de Braga fecha as portas para o público
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MP/RS manteve reunião sobre saúde no Braga
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Extravio de Bloco
João Alceu de Castro Santiago  residente no município de 

REDENTORA-RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furta-
do um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (070 061151  a 
070 061160) com inscrição estadual sob o nº 216 1025265 série 
P 070 061151.

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, apresen-
tando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.
O cidadão JULIANO ROBERTO BARNARDI nascido em ITA-
PIRANGA/SC aos 22 de Fevereiro de 1981.  Filho de JSanto Élido 
Bernardi e de Carmelinda Benatti Bernardi. E dona TARCILIA UHDE 
ZIOTTI nascida em AJURICABA/RS aos 23 de janeiro de 1986. Filha 
de Mauro Euclides Ziotti e de Nelci Uhde Ziotti. Se alguém de impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 22/02/2019
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 21 de janeiro 
de 2019.       Claudineia Holland

       Escrevente Autorizado

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, apresen-
tando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.
O cidadão ALEXANDRO DIONEI LEDUR nascido em VISTA GAU-
CHA/RS aos 16 de Novembro de 1991.  Filho de Mário Silfred Ledur e 
de Lurdes Eberhardt Ledur. E dona CATIANE FÁTIMA DE MOURA 
nascida em CAIÇARA/RS aos 15 DE NOVEMBRO DE 1992. Filha 
de Orlando Francisco de Moura e de Odete Avila de Moura. Se alguém 
de impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 22/02/2019.
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 18 de janeiro  
de 2018.

       Claudineia Holland
       Escrevente Autorizado
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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/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

Receita Corrente Líquida 16.159.639,02

Receita Corrente Líquida Ajustada 16.159.639,02

Valor % sobre a RCL AjustadaDespesa com Pessoal
2,16 %Despesa Total com Pessoal - DTP 349.295,56

6,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%> 969.578,34

5,70 %Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%> 921.099,42

5,40 %Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 872.620,51

Valor % sobre a RCLDívida Consolidada
0,00 %Dívida Consolidada Líquida 0,00

120,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 19.391.566,82

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

22,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.555.120,58

Valor % sobre a RCLOperações de Crédito
0,00 %Operações de Crédito Externas e Internas 0,00

16,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.585.542,24

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 1.131.174,73

Inscrição em Restos a Pagar
não Processados do Exercício

Disponibilidade de Caixa
Líquida (Antes da

Inscrição em Restos a
Pagar Não Processados do

Exercício)

Restos a Pagar

0,00Valor Total 0,00

NOTA:

DELMA MARTINS GROLLI
Presidente da Camara de Vereadores

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 24 de janeiro de 2019 e hora
de emissão 17h e 07m

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º Bimestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48) R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
19.156.000,00RECEITAS
19.156.000,00  Previsão Inicial
19.156.000,00  Previsão Atualizada
18.402.183,98  Receitas Realizadas

0,00  Déficit Orçamentário
1.132.411,00  Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

19.156.000,00DESPESAS
19.156.000,00  Dotação Inicial

2.723.295,61  Créditos Adicionais
21.879.295,61  Dotação Atualizada
16.766.817,01  Despesas Empenhadas
16.944.452,73  Despesas Executadas
15.829.375,25    Liquidadas

1.115.077,48    Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados
1.635.366,97  Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
16.766.817,01Despesas Empenhadas
16.944.452,73Despesas Executadas
15.829.375,25  Liquidadas

1.115.077,48  Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
16.159.639,02Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DO RPPS Até o Bimestre
1.717.648,15Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
1.961.908,40    Receitas Previdenciárias Realizadas

244.260,25    Despesas Previdenciárias Liquidadas
244.260,25        Liquidadas

0,00        Inscritas em Restos a Pagar não Processados
1.717.648,15    Resultado Previdenciário

0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas
0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas
0,00       Liquidadas
0,00       Inscritas em Restos a Pagar não Processados
0,00    Resultado Previdenciário

% em Relação à Meta
(b/a)RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no
Anexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

Resultado Nominal
Resultado Primário

200.000,00
2.224.100,00

1.641.607,05
1.641.607,05

820,80
73,81

Cancelamento
Até o Bimestre

Pagamento
Até o BimestreRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Saldo
a PagarInscrição

0,00 0,00 0,00    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Executivo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Legislativo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Judiciário 0,00
0,00 0,00 0,00        Ministério Público 0,00

561.061,90 0,00 383.423,33    RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 177.638,57
561.061,90 0,00 383.423,33        Poder Executivo 177.638,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º Bimestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48) R$

Cancelamento
Até o Bimestre

Pagamento
Até o BimestreRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Saldo
a PagarInscrição

0,00 0,00 0,00        Poder Legislativo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Judiciário 0,00
0,00 0,00 0,00        Ministério Público 0,00

TOTAL 561.061,90 0,00 383.423,33 177.638,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 3.889.069,51 <18% / 25%> 28,40 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Ensino Fund e Médio 0,00 60% 0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Ed. Inf. e Ensino Fund. 1.268.764,13 60% 76,93 %
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 10% 0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado
Até o Bimestre

Saldo
Não Realizado

Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida

0,00
2.576.192,77

700.000,00
1.984.167,52

ExercícioPROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
1.433.650,87 2.167.415,86 2.247.614,88Plano Previdenciário 1.841.187,18
1.572.435,81 2.661.210,80 4.164.868,23    Receitas Previdenciárias 6.145.839,75

138.784,94 493.794,94 1.917.253,35    Despesas Previdenciárias 4.304.652,57
1.433.650,87 2.167.415,86 2.247.614,88    Resultado Previdenciário 1.841.187,18

0,00 0,00 0,00Plano Financeiro 0,00
0,00 0,00 0,00    Receitas Previdenciárias 0,00
0,00 0,00 0,00    Despesas Previdenciárias 0,00
0,00 0,00 0,00    Resultado Previdenciário 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a Realizar
Valor Apurado
Até o Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 1.936.536,62

331.745,75
2.660.758,38

0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual

Despesas com ASPS executadas com recursos de impostos 2.709.289,34 15,00 20,27% %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL 0,00 (%)

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 24 de janeiro de 2019 e
hora de emissão 17h e 17m
Referências Complementares:
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre do ano de 2018, bem como o Relatório de Gestão Fiscal do 6º Bimestre
do ano de 2018, encontram-se afixados no átrio do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, respectivamente, no horário
das 08:00 às 17:30, a contar do dia 25 de janeiro de 2019, bem como disponibilizados no site https://sim.digifred.net.br/vista_gaucha/

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não
liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as
despesas executadas estão segregadas em: 
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; 
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados,consideradas liquidadas no encerramento do
exercício, por força do art.35,inciso II da Lei 4.320/64. 

Vista Gaúcha - RS, 24 de  janeiro  de  2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º Bimestre/2018
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48) R$

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

Aulas da rede pública estadual 
começam em 20 de fevereiro

 As aulas da rede pública estadual co-
meçam em 20 de fevereiro e se encerram 
em 20 de dezembro. As datas constam 
do Decreto 54.487, de 22 de janeiro, 
publicado no Diário Oficial do Estado 
desta quarta-feira (23), que oficializa o 
início do Calendário Escolar. As férias 
discentes (alunos) serão entre 27 de ju-
lho e 4 de agosto.

Ainda de acordo com o decreto, o ca-
lendário letivo das redes estadual e mu-
nicipais, em caso de interesse público e 
de peculiaridades locais e regionais, po-

derá ser unificado. Fica facultado aos es-
tabelecimentos de ensino da rede pública 
estadual em cada município começar as 
atividades letivas e a desenvolver o ca-
lendário escolar em datas diferenciadas.

Os calendários escolares, inclusive 
os unificados com as redes municipais, 
devem ser homologados pela respectiva 
coordenadoria Regional de Educação 
(CRE). Além disso, as CREs terão de 
enviar relatórios ao Departamento Peda-
gógico da Secretaria da Educação (DP/
Seduc) para fins de controle e acompa-
nhamento.

  - 18 e 19 de fevereiro: reuniões de planejamento e de formação 
continuada de professores

 - 20 de fevereiro a 26 de julho: primeiro semestre letivo
 - 27 de julho a 4 de agosto: férias discentes 
 - 5 de agosto a 20 de dezembro: segundo semestre letivo

Em caso de interesse público, calendário letivo municipal e estadual poderá ser unificado
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COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº 01/2019. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agri-
cultura Familiar para uso na merenda escolar. JULGAMENTO: 18/02/2019 às 08h:30min. Local: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., fone (55) 
3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, 
RS, 18/01/2019.

LUIZ MANTELLI JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019. OBJETO: Ampliação da EMEI Sonho Meu. JULGAMEN-
TO: 13/02/2019 às 08:30 hs. LOCAL: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1.015. INFOR-
MAÇÕES: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail 
compras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 25/01/2019. 

CELSO JOSÉ DAL CERO, 
Prefeito Municipal.

CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 
2018.

CONTRATO Nº 165/2018
DATA: 17/12/2018
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de materiais de constru-

ção para melhoria/reforma da Sede Social da So-
ciedade de Damas Flor do Cravo

VALOR R$: 3.543,60

CONTRATO Nº 166/2018
DATA: 17/12/2018
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais de constru-

ção para melhoria/reforma da Sede Social da So-
ciedade de Damas Flor do Cravo 

VALOR R$: 3.456,40

CONTRATO Nº 167/2018
DATA: 21/12/2018
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-
cios e materiais de limpeza para uso no Progra-
ma Família Feliz

VALOR R$: 37.094,20

CONTRATO Nº 168/2018
DATA: 21/12/2018
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER 

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

cios e materiais de limpeza para uso no Progra-
ma Família Feliz

VALOR R$: 29.710,50

CONTRATO Nº 169/2018
DATA: 21/12/2018
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO 

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

cios e materiais de limpeza para uso no Progra-
ma Família Feliz

VALOR R$: 10.186,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS

Nos últimos vinte anos, fecharam mais de 40 mil esco-
las rurais no Brasil. O motivo principal é o êxodo rural pro-
vocado pelo avanço do agronegócio. Grandes proprietá-
rios de terras continuam comprando as propriedades dos 
pequenos, empurrando-os com os filhos para as periferias 
das cidades, o que provoca o esvaziamento das escolas 
do campo. E a miséria nas cidades.

 Mas muitas famílias ainda permanecem na zona 
rural. E lá também permanecem muitas escolas, com toda 
sua estrutura montada para funcionar. Ocorre que, pela di-
minuição do número de alunos, os gestores públicos (pre-
feitos e governadores) adotaram uma política de transpor-
te dos alunos para estudar nas cidades.

Política perniciosa sob todos os aspectos. Trazer crian-
ças e adolescentes para estudar na cidade viola a Consti-
tuição e as leis de proteção aos direitos da infância.

O artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, determina que a criança e o adolescente tenham 
acesso à escola pública próxima de sua residência. Se 
não existir uma escola do lado de sua casa, então, leia-se, 
“a mais próxima”. Assim, havendo no campo escolas em 
funcionamento, não podem os pais optarem por matricular 
o filho na cidade, já que a eles é imposto o dever legal de 
zelar pelo direito de acesso à escola próxima da casa do 
estudante. E ao aluno menor não cabe escolher a escola.

Com muito mais razão ainda, não é permitido ao prefei-
to determinar que esses estudantes sejam transportados 
para escolas urbanas. Pelo contrário, o gestor público tem 
o dever constitucional de implementar políticas para ga-
rantir à população infanto-juvenil o direito de estudar na 
escola mais próxima de sua casa.

E se isso for economicamente inviável? É a pergunta 
dos prefeitos em relação a casos em que o número de 
alunos seja muito baixo. Mesmo assim, pelo sistema legal 
de proteção à infância, não é dado ao gestor optar pelo 
transporte escolar para a cidade. Em educação, só o que 
deve contar é a preparação plena do estudante para a ci-
dadania. Nunca a economia de dinheiro.

Há casos em que uma família rural reside nas proximi-
dades da cidade, havendo distância maior da escola ru-
ral mais próxima em relação a uma escola urbana. Nesse 
caso, há uma regra constitucional a ser observada. O arti-
go 227 da Constituição estabelece que “é dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao ado-
lescente, com absoluta prioridade, o direito à convivência 
familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma 
de negligência e violência”. Portanto, se a família reside 
próximo à cidade e sua comunidade na prática se confun-
de com a área urbana, lógico que o aluno pode estudar em 
escola urbana.

Quando o legislador estabeleceu o direito de estudar 
na escola mais próxima, não estava pensando em eco-
nomia com transporte ou no cansaço dos alunos que vão 
para a escola a pé. A regra da escola mais próxima tem 
a finalidade de garantir que crianças e adolescentes não 
tenham seu direito de convivência familiar e comunitária 
prejudicado.

Em municípios com território extenso, é comum crian-
ças saírem de casa às cinco horas da manhã, retornando 
apenas no final do dia. Todos os dias. Uma clara violação 
ao seu direito de convivência familiar.

Além disso, qual o tempo que terá essa criança para se 
relacionar com as crianças de sua localidade ou aprender 
as atividades rurais com seus pais? Não há dúvida de que 
resta violado também o seu direito à convivência comuni-
tária, à medida que passa um tempo considerável de sua 
vida na escola ou na estrada. Longe de casa e de sua 
comunidade. Sem falar na exposição à violência existente 
em muitas escolas urbanas.

As escolas rurais
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AGU se posiciona contrária ao pedido do 

CREMERS de suspender curso de Medicina em Ijuí
Na manhã desta quarta-feira 

(23), a Unijuí obteve acesso à 
posição oficial da Advocacia 
Geral da União (AGU) em re-
lação a Ação Civil Pública mo-
vida pelo Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio 
Grande do Sul – CREMERS – 
com pedido de tutela provisória 
para a suspensão da autoriza-
ção de criação do curso de Me-
dicina e do concurso vestibular 
em Ijuí e na Unijuí. 

De acordo com o CRE-
MERS, a implantação do curso 
é desnecessária, pois há exces-
so de profissionais da área no 
município e na região, descon-
siderando completamente todo 
o processo de edital de 2013, 
que habilitou o Município de 
Ijuí, e o de 2017, que autorizou 
a Unijuí a ofertar do curso de 
Medicina.

A AGU, por meio da advo-
gada da União, Cibele Maciel 
Ferreira, se posicionou em rela-
ção a duas principais questões. 
A ilegitimidade da proposta da 
Ação Civil Pública, levando em 
consideração a competência le-
gal do CREMERS, e o mérito 
da solicitação do conselho, pois 
Ijuí e a Unijuí foram habilita-

dos em editais distintos a partir 
de avaliações e homologação 
feita pelo Ministério da Edu-
cação, processos que a União 
entende como lícitos e públicos 
seguindo todo os requisitos dos 
mesmos.

Da mesma forma, no docu-
mento, a AGU acredita que os 
questionamentos feitos pelo 
CREMERS deveriam ter ocor-
ridos no processo do primeiro 
edital, de 2013, o qual habili-
tou o município de Ijuí e outros 
municípios brasileiros, sendo 
que mesmo assim, foi ouvido 
o Conselho Nacional de Medi-
cina.

A partir disso, AGU refor-

çou que a competência legal 
para autorização, avaliação e 
zelar pelo padrão de qualidade 
adequado da educação no país 
é do Ministério da Educação. 
Reiterou, ainda, que no caso 
de novos cursos de Medicina, 
o MEC trabalha junto ao Con-
selho Nacional de Medicina, o 
qual possui competência legal 
para se posicionar.

Para a União, não há ele-
mentos que sustentem a solici-
tação de suspensão da autori-
zação do curso. Nesse sentido, 
após o acolhimento desse posi-
cionamento, juntamente com o 
postado pela Unijuí, a Justiça 
Federal irá se posicionar.

IPVA 2019 pode ser pago com 
descontos até dia 31 de janeiro

Termina em 31 de janei-
ro, o prazo para o pagamento 
do IPVA com desconto de até 
22,4%. A data também será o 
último dia para quem deseja se 
habilitar ao parcelamento, de-
vendo pagar a primeira parcela. 
As duas subsequentes devem 
ser quitadas até 28 de fevereiro 
e 29 de março.

Para alcançar o desconto 
máximo no pagamento inte-
gral do imposto, o contribuinte 
precisa somar as vantagens dos 
programas ‘Bom Motorista’ e 
‘Bom Cidadão’. 

O desconto do ‘Bom Moto-

rista’ garante abatimentos con-
forme o período sem infrações 
no trânsito: 15% para os con-
dutores sem multas nos últimos 
três anos; 10% para quem não é 
multado há dois anos e 5% para 
o motorista que está há um ano 
sem infrações.

O desconto do ‘Bom Cida-
dão’ varia conforme a partici-
pação dos proprietários de ve-
ículos no programa Nota Fiscal 
Gaúcha: 5% para quem acumu-
lou no mínimo 100 notas fiscais 
registradas; 3% para aqueles 
que registraram entre 41 e 99 
notas e 1% para quem cadas-
trou de uma a 40 notas.

A data também será o último dia para o parcelamento
Sefaz
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Balneário Marten1s: Opção de conforto e 
diversão para a família em Derrubadas

Após o recesso de janeiro, 
o Jornal Província volta a re-
tratar mais uma opção de la-
zer dentro das diversas ofertas 
de agroturismo existentes nos 
municípios próximos ao Salto 
do Yucumã. Após a despedida 
dos parentes, festanças de final 
e início de ano é bom dar aque-
la relaxada em um lugar de sos-
sego, justamente por este fato, 
nesta edição traremos ao leitor 
o Balneário Martens, situado no 
interior de Derrubadas, Noroes-
te do Estado. 

Por lá, além de belas paisa-
gens muita sombra e água fres-
ca, o turista tem a disponibili-
dade a propriedade da família 
Martens, uma espécie de “re-
sort” rural criado a mais de duas 
décadas a partir de uma pesca 
amadora com participação da 
vizinhança, que hoje trabalha 
para acolher os visitantes, pro-
porcionar atividades de campi, 
pesca e diversão o ano todo. 

Bem pertinho da área urba-
na e a 7 quilômetros do Parque 
Estadual do Turvo, o Balneário 
Martes em linha Desimigrados, 

Para o conforto da família, 
a reforma das cabanas nos úl-
timos anos trouxe mais como-
didade para as férias e menos 
calor a noite. Algumas das 11 
cabanas mobiliadas, constru-
ídas de alvenaria ou madeira, 
contam com a opção do ar-
-condicionado que ameniza o 
calorão destes meses e facilita 
o sono merecido do turista. Os 
valores das estadias variam, 
para isso é preciso entrar em 
contato e realizar reservas ante-
cipadas. 

Os jovens podem aproveitar 
o campo para vôlei e futebol 
para garantir a animação. Além 
disso o espaço conta com pis-
cinas adulto e infantil com 2 
tobogãs, pedalinho. Dentre as 
atividades a serem desenvolvi-
das ainda está a disponibilidade 
cancha de bocha e 48, quios-
ques com churrasqueiras, área 
de camping, pedalinho. 

O balneário conta com um 
restaurante panorâmico com 
café da manhã, almoço e jantar, 
servindo pratos com à base de 
peixe, entre eles filé de tilapia, 
peixe na grelha, churrasco, sa-
ladas arroz, cucas, ou também 
galinhada com galinha caipi-
ra, polenta , molho de galinha, 
almoço e cardápio por enco-
menda e reservas escolha de 
porções individuais. Aceita re-

servas para 
aniversários, 
casamentos, 
confraterni-
zação de em-
presas, reu-
niões, clubes 
da terceira 
idade.

Para sa-
ber mais a 
respeito de 
valores, e 
os serviços 
p r e s t a d o s 
pelo estabe-
lec imento , 
o balneá-
rio Martens 
conta com 
uma página 

no facebook com diversas fotos 
repleto de informações sobre o 
local. Para reservas, e agenda-
mentos podem ser feitos pelo 
telefone (55) 996729663. 

Apenas em 2017, mais de 200 mil reais foram destinados a 
construção de 6 casas de madeira ampliando o acolhimento de vi-
sitantes e trazendo nova perspectiva econômica para o balneário. 
Em 2018 as mudanças trouxeram mais acessibilidade nas piscinas, 
segundo Daniel. O proprietário afirmou que o espaço de calçadas 
no entorno da piscina foi au-
mentado. Além disso também 
houve modificação no tobogã 
já existente e instalando de 
outro novo. 

Ele ainda ressaltou duran-
te a entrevista que está por 
ser instalado o sistema de luz 
solar, para geração de energia 
limpa e sustentável que cobri-
rá os gastos mensais produzi-
dos pelo balneário. O sistema 
deve ser instalado ainda este 
ano o sistema, e outros in-
vestimentos serão realizados 
após a temporada de verão. 

nasceu de um sonho de seu Nil-
ton Martens em 1997 quando o 
espaço era frequentado apenas 
pela comunidade que realiza-

va pesca ou bus-
ca pescados.  O 
pioneiro balneário 
conta atualmente 
com a adminis-
tração de Daniel 
Martens, 39 anos, 
filho de Nilton que 
busca inovar den-
tro dos 5 hectares 
de área, ampliando 
a infraestrutura e 
serviços prestados. 

O ingresso ao 

balneário é gratuito, sendo ape-
nas pago os possíveis consu-
mos e serviços utilizados, como 
a exemplo o egresso nas pisci-
nas custa R$10,00 por pessoa, 
em casos de excursões o valor 
reduz, indo para R$7,00. Nos 
dias atuais a atividade principal 
do balneário continua sendo a 
pesca contando também com 
outras atividades e um cardá-
pio delicioso. No balneário, o 
visitante tem a possiblidade de 
pescar variedades em peixes, 
e segundo Daniel, o valor do 
quilo de peixe está na marca de 
R$9,00, contando com a limpe-
za do animal.  

Herança de pai para filho

Hospedagem 
e demais 
serviços

Novidades

Por Raiana Silva
Especial
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

GERAL

Após reunião, lideranças chegam a acordo e 
Alfaiate segue Cacique do Guarita

Na tarde de sexta-feira, dia 18 de 
janeiro de 2019, na sede da Polícia Fe-
deral de Santo Ângelo, se reuniram au-
toridades com as lideranças indígenas 
com o intuito de pôr fim aos conflitos na 
Terra Indígena do Guarita.

Os conflitos começaram em novem-
bro quando o então presidente da Co-
missão Eleitoral Permanente, Alexandre 
Ribeiro Mineiro, divulgou uma nota, 
onde destituía Carlinhos Alfaiate do car-
go e nomeada Vilmar Sales como caci-
que.

Desde então um clima de animosida-
de se formou entre os dois grupos. Car-
linhos Alfaiate que foi eleito em eleição 
ocorrida no início daquele ano e Vilmar 
Sales que encabeçou a chapa derrotada 
na última eleição se diziam caciques.

A situação ganhou contornos mais 
preocupantes a partir do mês de janeiro, 
quando o Procurador da República de 
Palmeira das Missões reconheceu Car-
linhos Alfaiate e não reconheceu autori-
dade de Alexandre para destituir o resul-
tado das urnas.

Segundo as autoridades, diversas 
ocorrências sérias, de violência e ame-
aças foram registradas durante esse pe-

ríodo.
O grupo apoiador de Vilmar Sales 

chegou a ameaçar um confronto armado. 
A Brigada Militar reforçou os eventivos 
de Tenente Portela e Redentora temendo 
um possível conflito. A reunião na Polí-
cia Federal, com os dois grupos, foi a so-
lução encontrada pelas autoridades para 
dar fim a disputa.

Depois de uma reunião de mais de 
três horas, onde o Delegado da Polícia 
Federal Fernando de Souza Oliveira, ex-
pôs aos presentes vários assuntos rela-
cionados a questão indígena, bem como 
inquéritos policiais sobre os conflitos 
que ocorreram nos últimos dias, inte-
grantes dos dois lados concordaram com 
os termos propostos pelas autoridades, 
e definiram pontos que ambos os lados 
ficarão responsáveis.

Em consenso, as partes após reunião 
sem a presença das autoridades, defini-
ram em acordo que Carlinhos Alfaiate 
segue sendo Cacique da Terra Indígena 
do Guarita.

Com isso, ficou reconhecida perante 
a Polícia Federal a legitimidade de Car-
linhos Alfaiate, que se mantém como 
Cacique da Terra Indígena do Guarita.

Ao final da reunião, todos os pre-
sentes assinaram a Ata, que deverá ser 
cumprida, para o bem da comunidade 
indígena.

Na ata assinada pelos presentes fi-
cou determinado o cumprimento da le-
gislação indígena em relação a sangue, 

estupro ou morte, está reestabelecida a 
ordem, a segurança e garantida a integri-
dade física e patrimonial dos ocupantes 
da terra indígena; está estabelecido que 
as partes se respeitarão mutuamente, 
respondendo as lideranças por eventuais 
ocorrências criminais na Terra Indígena.

Carlinhos Alfaiate deve cumprir o mandato para o qual foi eleito até 2022
Jo
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Sistema Província de Comunicação

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

E MUITO MAIS

NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

Militares visitam prefeito de 
Redentora
Redentora melhora estrutura e 
embeleza cidade
AGU se posiciona favorável a 
curso de medicina na Unijuí
IPVA com desconto vai até o 
dia 31 deste mês

Nesta quinta-feira, 24, em Tiradentes do Sul, uma ampla reunião deu impulso à mobilização de 
autoridades e lideranças políticas, entre elas o deputado estadual Eduardo Loureiro (PDT) e o cônsul 
argentino Ricardo Alberto Di Lelle, que busca a reativação dos serviços na Aduana de Porto Soberbo, 
na divisa do município com a Argentina. No encontro desta quinta-feira, foi decidido marcar uma 
audiência com o ministro-chefe da Casa da Civil, Onyx Lorenzoni, com objetivo de sensibilizar o 
governo federal da importância que pleito representa para a região Celeiro do Estado.

A luta dos municípios que compõem o Consórcio Rota Turística do Yucumã vem desde 2013, 
quando o posto aduaneiro foi fechado. Desde então, não há qualquer controle alfandegário no lado 
brasileiro, prejudicando os turistas argentinos interessados em visitar os atrativos da região, como 
Salto do Yucumã, já que eles permanecem no Brasil em situação irregular. Além da falta de controle, 
há relatos que a ausência de fiscalização fez aumentar o contrabando e o tráfico de drogas e armas 
naquela parte da fronteira.

No lado argentino, entretanto, existe um posto de aduana funcionando para registrar a entrada de 
estrangeiros. Por isso, autoridades do país vizinho, como o cônsul argentino em Uruguaiana, Ricardo 
Alberto Di Lelle, apoiam a iniciativa. O cônsul participou da reunião nesta quinta-feira em Tiraden-
tes do Sul, coordenada pelo vice-presidente do Consórcio Rota Yucumã, Edison Arnt. Vereadores, 
prefeitos e lideranças empresarias, principalmente empreendedores que atuam na área do turismo, 
participaram da reunião, que foi um desdobramento da audiência pública organizada pelo deputado 
Eduardo Loureiro na Assembleia Legislativa, no final do ano passado, quando surgiu a proposição de 
uma aduana integrada entre os dois países.

Reunião discute 
abertura de aduana 

de Porto Soberbo
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A partir desta semana a
 circulação do Jornal 

Província volta ao normal, 
ou seja, semanalmente.


