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A vida é bonita, mas pode ser linda

CADERNO

Enfoque

NOSSO LEITOR

Claudenir Scherer
Advogado

No mês de  janeiro o Jornal Província circula de maneira especial...
Nossa próxima edição será dia 26/01/2018

Atenção:

PAG 15

Crise na liderança:

Impasse sobre futuro do cacicado na
Terra Indígena do Guarita

Vilmar Sales:
Vou respeitar a vontade
da maioria. Se for da
vontade deles que haja
eleição será de maneira
correta e com a
participação de todos.

Carlinhos Alfaiate:
A atual liderança não
tem legitimidade para
governar. A eleição é a
melhor maneira da
comunidade escolher
quem quer de cacique.

Aluguel é a maior
dificuldade apontada
por empreendedores

Especial verão na região:
Conheça o Parque Águas

de Moconá

- AFM: Região Celeiro aguarda liberação de
quase R$ 4 milhões em recursos

 - Sancionada lei que concede descontos para
quem quitar dividas junto ao município

Pag. 10
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A vida é bonita, mas pode ser linda

CADERNO

Enfoque

NOSSO LEITOR

Raul Dal Forno

Cirurgião-dentista

PAG 15

Defesa de Valdonês

Joaquim entra com

pedido para que ele

participe de sessões

mesmo se permanecer

preso

VEREADOR PRESO

PAG 05

DIVULGAÇÃO

Defesa acredita que vereador será liberto após realização de primeira audiência onde irmão e

outros acusados devem confessar o crime

ESPECIAL VERÃO NA REGIÃO

As opções do Balneário

Martens em Derrubadas

Grande variação de preços nos materiais escolares

marcam a volta as aulas em Tenente Portela

Alguns itens têm variação que podem chegar a

900%, como é o caso da mochila escolar. A

receita é pesquisar para comprar com

qualidade sem correr o risco de estourar o

orçamento.

DINHEIRO NA CONTA

Região vai receber

recursos do FEAS
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RAIANA MARIA

PAG. 09

PAG. 08

PAG. 06

- Veja as dicas que preparamos para você fazer

econômica na hora de comprar os materiais

escolares
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A vida é bonita, mas pode ser linda
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Enfoque

NOSSO LEITOR

Elisiane Gebing Elegeda
Empresária

PAG 15

PAG. 06

O TRÁGICO FIM DA COTRIJUÍ

Justiça afasta direção da cooperativa, decreta liquidação judicial e nomeia advogado de
Passo Fundo como interventor responsável por apurar passivos e ativos

VERÃO NA REGIÃO

Belezas do balneário
Parque das Fontes

MEC homologa curso
de medicina em Ijuí

AIDS preocupa
autoridades da região

Pag. 08

PAG. 09

PAG. 06

PAG. 04

Eleição deve definir
novo Cacique

PAG. 10

HSA recebe R$ 3
milhões do estado

PAG. 13

As belezas
do maior

patrimônio
natural da

Região
Noroeste
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Luiz Claudir Borba da Luz
Empresário
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PAG. 06

SALTO DO YUCUMÃ

PAG. 08 & 09

Resolução garante visibilidade do Salto do Yucumã, a expectativa agora é para
investimentos que melhorem o acolhimento aos milhares de turistas que visitam o maior salto

longitudinal do mundo

Prefeituras devem demitir
servidores que estão

aposentados pelo INSS e
seguem trabalhando

Tiroteios, perseguições, mortes
e prisões movimentaram

segurança pública na região
nas últimas semanas

PAG. 10 PAG. 15

Em Brasília:
- Ministério do Desenvolvimento Social garante R$ 900 mil para reabertura de hospital de Redentora

- Prefeito de Braga busca recursos para reformar escola  e redes de água no interior
PAG. 07

As belezas
do maior

patrimônio
natural da

Região
Noroeste

Local tratado
como “Pulmão
da cidade”, está

em condições
precárias.
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Jéssica Letícia de Carli
Empresária
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PAG. 06

PAG. 10 PAG. 09

Local tratado
como “Pulmão
da cidade”, está

em condições
precárias.

PAG.08

Eleição para escolha de novo Cacique terá urna
em todos os setores PAG.05

Como as escolas de
Tenente Portela estão
para a volta as aulas

Nova crise de preços
deixa produtor de leite

da região em alerta

Raiana Silva

Governo RSDiones Becker/Arquivo JP

Sem estrutura,
portelenses se

arriscam para
fazer caminhadas

Terra Indígena do
Guarita escolhe novo

Cacique neste
domingo
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Mirna Braucks
Presidente do HSA

Arredores da cidade é o lugar preferido dos portelenses para realizar caminhadas. Comando
da PRE diz que rodovias não são indicados para a prática, pois não possuem acostamento.

PAG. 08

CHAPA 1 CHAPA 7

Carlinhos Alfaiate Vilmar Sales

Terra Indígena do
Guarita escolhe novo

Cacique neste
domingo

PAG. 04

PAG. 15

Região intensifica
imunização contra a

FEBRE AMARELA
PAG. 10

Diferença do preço do
GÁS DE COZINHA é de
20% em Tenente Portela

PAG. 10

Postos da COTRIJUÍ
fecham as portas e

situação fica mais difícilX
bandeira laranja bandeira roxa

Sem estrutura,
portelenses se

arriscam para
fazer caminhadas

AlfAlfAlfAlfAlfaiaaiaaiaaiaaiatetetetete
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CaciqueCaciqueCaciqueCaciqueCacique
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Elver Vargas
Professor

PAG. 10

Ranking dos políticos
O DESEMPENHO DOS POLÍTICOS MAIS
VOTADOS NA REGIÃO EM RANKING DE

EFETIVIDADE
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PAG. 08

Por 39 votos de diferença, Carlinhos Alfaiate venceu Vilmar Sales e já tomou posse como
novo Cacique da Terra índigena do Guarita. Liderança prega união dentro da comunidade.

PAG. 15

PAG. 09

Condições das
perimetrais dificultam

vida de motoristas

Condições das
perimetrais dificultam

vida de motoristas

Advogado pedirá que
madrasta do menino

Bernardo deixe a cadeia

Advogado pedirá que
madrasta do menino

Bernardo deixe a cadeia

Ricardo Duarte / Agencia RBSRaiana Maria

Marcio Shimidt
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Mirtes Boligon
Aposentada

ELASELASELASELASELASELASELASELASELASELAS fazem a DIFERENÇAfazem a DIFERENÇA
PAG. 08

Justiça começa ouvir
acusados do crime

ASSALTOS EM MIRAGUAÍ

CRISE DO LEITE

PAG. 05

Região Celeiro decreta
emergência economica

PAG. 15

PAG. 09

A situação dos bairros
de Tenente Portela

raiana silva
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Edinéia Gracieli Peter

Empresária

NOSSO LEITOR

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235

Tenente Portela - RS

Fone: (55) 3551-1294
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=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2018 => ANO: XXXI => N 1135

AMOR E RESPEITO 

NA CAVALGADA PAG.09

COOPERATIVISMO 

RECONHECE ATUAÇÃO 

DE ESTUDANTES

Entrega teve a presença 

do presidente da Ocergs, 

Vergílio Perius.  Pág. 3

Augusto Pestana é um dos municípios que foi contemplado pelo programa Internet 

para Todos, programa que leva banda larga a áreas remotas de todo o País Pág. 3

FEICAT TERÁ FOCO 

NA CULTURA E NA 

AGRICULTURA

Feira será realizada em 

Catuípe, nos meses de 

maio e junho. Pág. 4

INTERNET 

        N
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ANO 10 - Nº 488 - MARÇO DE 2018
REGIONAL

Nesta edição

Processo de Valdonês Joaquim 

vai para juiz de Crissiumal

Moradores têm casas alagadas 

durante chuvas em Portela
Apae de Tenente Portela 

recebe doação de leite do MDS
Pag. 8

Pag. 13

Pag. 8

BAIRROS

São Francisco e Pelegrine:

A estrutura de mais dois 

bairros de Tenente Portela

Pag. 10
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Viviane Wink Peixoto

Empresária

A vida é bonita, mas pode ser linda
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=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2018 => ANO: XXXI => N 1136Rota do 
contrabando

PRF intercepta em Tenente Portela carga de cigarros do Paraguaí avaliada em R$ 2 milhões

IDESE
Vista Gaúcha 

apresenta melhor 

índice da região

PÁSCOA Pag. 15

Pag. 15

Preço dos ovos de 

páscoa pesam no 

bolso do consumidor
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EXPOAGRO  INVESTIRÁ 

NA TROCA DE 

CONHECIMENTO

Feira acontece em Rio 

Pardo e conta com mais de 

400 expositores.  Pág. 4

Em um ano, mais de 580 famílias produtoras de leite abandonaram a atividade na região Celeiro. Em função 

disso, os Municípios decidiram, após reunirão, emitir decreto coletivo de emergência financeira. Pág. 3CTG GALPÃO 

AMIGO RECEBE 

HOMENAGEM 

Entidade completou 45 

anos de atuação em 

Não-Me-Toque. Pág. 4

 EMERGÊNCIA  

 FINANCEIRA ANO 10 - Nº 489 - MARÇO DE 2018

REGIONAL

Angelo Oliveira
Enfermeiro

A vida é bonita, mas pode ser linda
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É tempo de Páscoa

Ornamentação na Praça Tenente Portela faz a alegria da criançada!
Pag. 08

Bairros

Série segue visitando 

e mostrando os bairros 

de Tenente Portela

AmiCão divulga

 informações sobre trabalho 

realizado e pede ajuda

Projeto de Saneamento

Básico Regional entra em 

fase de estudos

Recursos de emendas

parlamentares são

liberados para Redentora

Pag. 07

Pag. 14

Pag. 08

SENHORITAS 

DIVULGAM 
TURISMO

Soberanas participam 

de feiras e divulgam 

rotas da região. Pág. 4

1ª edição do Animetoque, de Não-Me-Toque, encerrou a programação do tradicional 

Páscoa, Vida e Luz, que teve espetáculo e refl exão sobre a data. Pág. 3

FAMURSPELORIO GRANDE

Ibirubá sediou 

encontro, na última 

terça-feira. Pág. 5

 HERÓIS E 
 VILÕES ANO 10 - Nº 490 - MARÇO DE 2018

REGIONAL

RAIANA SILVA

Pag. 09
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Clair Gheller

Professora aposentada
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VISTA GAÚCHA

30 anos, 30 ações

Município de Vista Gaúcha se prepara para os 30 anos e estipula 30 ações para serem cumpridas até final do ano

Caso Bernardo

Júri deverá ser 

marcado nos 

próximos dias

Reforço na segurança:

Brigada Militar 

da Microrregião 

recebe nova

viatura

PG. 10

PG. 08 & 07

PG. 07
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LUCIANA MELO

ABERTURA DA 

COLHEITA DA SOJA 

SERÁ EM TUPANCIRETÃ

Município sediará evento 

que terá a presença do 

governador Sartori. Pág. 4

ESPETÁCULO 

EMOCIONA

PÚBLICO

Encenação da Paixão de 

Cristo foi realizada em 

Cruz Alta. Pág. 4

  ENCONTRO 

  DE SOBERANAS 

Encontro Regional das Senhoritas 

Turismo e Soberanas da região 

Rota das Terras Encantadas foi um 

sucesso, em Tapera. Pág. 3
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A vida é bonita, mas pode ser linda
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HCI tem toda estrutura 
para dar suporte ao 
recém-nascido. Pág. 5

Feira Nacional do Peixe Cultivado (Fenape), de Ajuricaba, terá circuito de teatro, 
humor e diversos shows, entre eles, do cantor tradicionalista Delcio Tavares Pág. 4

PNEUS SÃO 
TRANSFORMADOS 
EM HORTAS

Escola de Tenente 
Portela ensina sobre 
reciclagem. Pág. 3
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HSA Comunidade debate critérios para 
repasses das prefeituras para ao 
Hospital Santo Antônio
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Redentora
completa
54 anos!
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Carine Vasconcellos Moresco
Professora

Grande aparato policial 
para audiência do caso 
Valdonês em Tenente 
Portela
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Prefeito Nilson Costa 
pontua série de 
projetos que serão 
desenvolvidos nos 
próximos meses na 
Princesa da Região 
Celeiro

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294
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Guarita
comemora o 

DIA DO ÍNDIO

Nova liderança da Terra Indígena do Guarita aproveita a data para despertar na 
comunidade importância de preservar cultura e costumes que estão se perdendo

Pag. 08

Série:

Especial sobre os Bairros 
visita Caxambu e Centro 

de Tenente Portela
Pag. 15

Memória:
Velho 
atleta 
recorda 
jogadas 
felizes

Pag. 09

Conheça um pouco da 
história de Tibica, um 
dos mais importantes
personagens do futebol 
de Tenente Portela.

REGIÃO RECEBE NOVAS 
VIATURAS PARA A 
BRIGADA MILITAR
Ato ofi cial contou com a 
presença do governador 
José Ivo Sartori. Pág. 5

PROJETO ESTIMULA 
ALUNOS À PRÁTICA 
DE ATIVIDADE FÍSICA
Atividade foi desenvolvida 
pela Cotripal em parceria 
com a Unijuí. Pág. 5

  ESCOLA GIRASSOL Obras da nova escola Girassol no município 
de Catuípe entram na reta fi nal. Na última 
semana o prefeito Joelson Baroni visitou 
o local, que possui capacidade projetada 
para atender 780 alunos. Pág. 3
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Retrospectiva 2018

Peritos dizem que 
aumenta 

segurança, mas 
usuário arca com 

custo maior

Novas Placas

Pag.14

Nossa equipe fez levantamento 
dos preços das novas placas 

veiculares na região. O par chega 
a custar R$ 280,00

ANO 10 - Nº 529 - DEZEMBRO DE 2018R E G I O N A L

Caminhos
naturais   
 Fim de ano, época de férias e tempo de viagens. 
 Em Quinze de Novembro, há opções de cultura e 
 lazer para todas as idades . Pág. 2  

Origem e 
curiosidades da 
celebração de 
Ano Novo

CONTRACAPA
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

No início deste ano, o Estado de Minas publicou matéria com da-
dos do IPEA sobre o custo da violência no ano de 2017. Quase 6% do 
PIB nacional (5,9% para ser mais preciso) foram contabilizados como 
perda devida à violência. Estamos falando de R$ 389 bilhões, montante 
equivalente a 13,5 vezes o previsto como dotação ao programa Bolsa 
Família para este ano de 2018; ou, ainda, o dobro do déficit anual da 
União.

 Diante destes números, e de tantas vidas perdidas, ainda há quem 
tenha mão pronta para assinar indultos abrangentes, determinar desen-
carceramentos e esgrimir canetaços por prisão apenas após trânsito em 
julgado de sentença condenatória. Esse evento, bem sabemos, é quase 
inalcançável ao braço curto da justiça, enredado demais no novelo dos 
recursos disponíveis aos réus endinheirados. Os advogados de Lula, 
apenas no processo do triplex, em fins de junho deste ano, já haviam 
impetrado 78 recursos. A superlotação dos presídios, por outro lado, 
desponta como causa determinante da soltura de presos, sem que as 
autoridades e os poderes de Estado atentem para a descomunal viabi-
lidade econômica inerente à construção de estabelecimentos penais.

A sociedade quer segurança. Esse foi um dos motivos da surpreen-
dente e consagradora vitória de Bolsonaro. Os derrotados nas eleições 
de outubro, inequivocamente, pagaram nas urnas o preço desse caos 
e de suas escolhas. Entre os bandidos e a sociedade ou entre a polí-
cia e os criminosos, entre os corruptos e os cidadãos, entre a justiça e 
a tolerância, escolheram, sempre, o lado errado. Não estavam, agora 
mesmo, abraçados com Battisti? Ninguém aceita mais ouvir magis-
trados alegarem que estão soltando criminosos porque “estão com as 
mãos amarradas” pela lei, nem ministros do STF em entreveros retóri-
cos pretendendo que tipos perigosos sejam soltos e recebam as ruas e 
estradas do país em donativo para continuidade de suas práticas deli-
tivas. Quem pode aceitar o argumento de que José Dirceu, condenado 
a 30 anos e 9 meses, seja posto em liberdade após três meses porque 
pendente de decisão um recurso seu sobre a dosimetria dessa pena? 
Talvez a pena não fosse de 30 anos e nove meses, mas 30 minutos e 9 
segundos? Quem sabe?

Repugna, também, à consciência da sociedade saber que os crimi-
nosos de colarinho branco, os que mais entopem com recursos as prate-
leiras e as pautas dos tribunais superiores, representados por eminentes 
e competentes advogados regiamente remunerados, não raro recebem 
essa douta e ativa proteção de seus direitos mediante recursos prove-
nientes do crime praticado. Ou seja, com nosso dinheiro. A nação, rou-
bada, paga muitas dessas milionárias contas.

A sociedade – a maioria dela, ao menos – não quer que criminosos 
sejam submetidos a condições infames de encarceramento. No entan-
to, entre a cadeia superlotada e a janela do nosso carro, ou o assédio 
do estuprador, ou o baronato do crime nos morros, que superlotem as 
cadeias até que as contas sejam feitas e se descubra que é bom negócio 
construir penitenciárias num país em que a criminalidade leva quase 
6% do PIB. Inativar o criminoso é a melhor forma de desestimular a 
criminalidade. Espero que esteja chegando ao fim a farra da impuni-
dade. Não se combate o crime com sociologia, antropologia e política. 
Estas ciências são importantes, mas as ações que delas decorrem, em 
situação de conflito aberto, devem ser complementares às de neutra-
lização das condutas criminosas com a força da lei e a persuasão das 
armas.

CUSTO DA VIOLÊNCIA E 
DA IMPUNIDADE

Muitas pessoas pensam nas redes sociais apenas como uma ferramenta para descontração, o que não está er-
rado, desde que tomados os devidos cuidados, nesse período de férias principalmente, para que excessos e fotos 
inadequadas não prejudique o lado profissional. Além disso, uma boa parcela dos profissionais, mais antenados, 
já perceberam que o uso adequado dessas ferramentas de comunicação pode potencializar as carreiras, promo-
vendo o crescimento profissional e o network.

Mas, como saber esse limite? Simples, basta levar em conta que nesse novo mundo online que muitos estão 
descobrindo são necessários muitos cuidados similares aos que tomamos em nosso dia a dia, nos passeios, no 
trabalho ou em casa. O recomendável para se valorizar é dar foco adequado ao que é positivo e evitar exposições 
desnecessárias.

Para isso preparei algumas dicas para quem quer crescer profissionalmente utilizando as redes sociais, seja 
ela mais profissional, como o LinkedIn, ou mesmo o Facebook:

1.    Amplie seus contatos qualificadamente – é interessante ter um amplo grupo de amigos, assim busque 
amizade online com pessoas que tenha contato e ache interessante profissionalmente. Contudo, se preocupe mais 
com a qualidade do que com a quantidade, não precisa ir convidando todo mundo que conhece ou que é ‘amigo 
do amigo’ para ser seu amigo, isso pode não soar bem!

2.    Valorize suas conquistas profissionais – mostre ações que realizou que tiveram sucesso, resultados de 
projetos que foram interessantes ou titulações alcançadas, contudo, evite se autopromover demasiadamente, pois 
isso pode soar arrogante. E busque, com permissão prévia, marcar as pessoas que estavam envolvidas nos traba-
lhos, de forma elegante, pois isso aumenta sua visibilidade.

3.    Publique com inteligência – cada vez mais se multiplicam publicações vazias, assim busque se diferen-
cias com publicações pertinentes. Evite postes irrelevantes que possam atrapalhar sua imagem. Busque levantar 
assuntos relacionados ao seu campo de atuação.

4.    Evite debates inúteis – nas redes sociais existem momentos tensos, de debates políticos, religiosos e ou-
tros similares, contudo, por mais que possa ‘coçar’, evite entrar nesse tipo de conversa. Repare que geralmente 
essas não levam a lugar nenhum e não terminam bem. Sem contar que você não sabe qual o posicionamento de 
seus parceiros de negócios

5.    Cuidado com as características das redes – Não é por que o Linkedin tem um lado mais profissional e 
o Facebook é mais aberta que deverá tratar a segunda com maior desleixo, saiba que parceiros e recrutadores 
também entrarão nessa rede. Assim, é importante que a pessoa tome cuidado em não colocar coisas irrelevantes 
em cada um deles.

6.    Pense antes de curtir uma publicação ou página – Antes de curtir e compartilhar um texto, leia atentamen-
te para ver se não nada nas entrelinhas. E se for curtir uma página ou participar de uma comunidade, pesquise 
antes, evite as que que incitem o ódio ou o preconceito

7.    Antes de escrever algo, pense – Analise os pontos positivos e negativos de uma postagem. Sei que parece 
chato, e tira um pouco a graça dessas redes, mas essa é a única forma de garantir que o postado nas redes sociais 
não interferirá no lado profissional. As pessoas hoje tem acesso ao que você faz 24 horas. Por isso, preserve sua 
imagem. Lembrando que ser feliz não o que se está na rede mundial.

8.    Evite situações não profissionais – multiplicam-se as fotos de baladas, roupas de banho e bebedeiras nas 
redes, será que é interessante. Não cabe a ninguém julgar o estilo de vida das pessoas, mas se expor de forma ina-
dequada trará consequências negativas para imagem de um profissional. Todos estão expostos às avaliações, por 
isso pode ter certeza que isso contará na hora que olharem, e não adianta bloquear o acesso das pessoas as suas 
fotos nas redes sociais e achar com isso que está segura, ledo engano, pois outras pessoas poderão compartilhar 
a mesma foto, e assim de nada adiantou essa preocupação.

Celso Bazzola, consultor em recursos humanos e diretor executivo da 
BAZZ Estratégia e Operação de RH

Cuidados e orientações para o uso correto 
das redes sociais

Celso Bazzola

O novo de novo
Sempre que nos aproximamos do final de ano e olhamos para o 

tempo que está por vir, nos enchemos de esperança na expectativa que 
no próximo ciclo possamos fazer mais do que fizemos neste. Come-
çamos a proferir promessas, a maioria não vai ser cumprida, na maior 
prova das atitudes que gostaríamos de ter no próximo ano.

É de veras real o sentimento de esperança de que as coisas poderão ser verdadeiramente concretiza-
das como num toque de mágica a partir do início do próximo ano.

2019 marcará o primeiro ano dos governos de Jair Bolsonaro e Eduardo Leite. Ambos eleitos com 
muita expectativa para buscar soluções pontuais para problemas muito abrangentes. Precisarão de mui-
to trabalho e precisão para ao menos se aproximar da grande expectativa que se forma sobre seus go-
vernos. Num momento tão delicado da história, eles não terão margem para erros. É acertar ou acertar.

A nós meros expectadores do poder, resta ficar na torcida para que as coisas deem certas. Com o 
coração e alma cheia de esperança de que sejam eles a solução que o país e o estado precisam.

Promessas? Ambos fizeram muitas, que se colocadas em práticas podem de fato promover uma 
mudança significativa na qualidade de vida do povo que aguarda ansioso por tais acontecimentos. Será 
uma verdadeira batalha, para eles e para nós, que ao bem da verdade, neste caso, não podemos prometer 
nada além de um pouco de paciência, nunca deixando que eles esqueçam, que a paciência tem limites.
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Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
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jalmoafornari@yahoo.com.br

Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Judi-
ciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em Geral, 
Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em Geral. 
055-3551-3119
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Onde fica o banheiro??
Esta é uma pergunta que os visitantes mais 

fazem nas concentrações 
públicas promovidas pela 
prefeitura ou por entida-
des em nosso município, 
sejam elas na rua, na praça 
ou no coberto da Imigran-

tes. Não há banheiro, não existem locais 
públicos para atender as necessidades das 
pessoas. O único que havia foi transforma-
do em chafariz, depois em jardim e por úl-
timo em palco.

Solução quimica...
Pois é, como nenhum prefeito ou secretário 
municipal nos últimos anos teve a inciativa 
de promover a construção de um banheiro 
público para a comunidade, poderiam pelo 
menos optar nestas ocasiões 
especiais por banheiros quí-
micos. Para a dependência 
de empresas que alugam este 
tipo de equipamento, poderia 
se pensar inclusive na aquisição de 3 quatro 
unidades.

Preços razoáveis...
Numa rápida vasculhada no “Mercado Li-
vre”, apenas a título de custos, é possível 
encontrar banheiros químicos com preços 
variando de 1200 a 2 mil reais. Como a pre-
feitura deve se submeter ao processo lici-
tatório, provavelmente custaria uma pouco 
mais, porém, não tanto como um que outro 
secretário figurativo que bem poderia ser 
trocado por um equipamento destes, que 
seguramente teria mais utilidade para quem 
paga impostos.

No anonimato
Um morador do contorno da Praça Tenente 

Bins tem, no anonimato, 
temendo represálias,  feito 
curiosas observação so-
bre o comportamento das 
pessoas em situação de 
necessidade. Os mais afoi-

tos, homens em geral, escolhem um local 
onde pelo menos o pinto não fique a mos-
tra. Crianças e algumas mulheres vão aos 
bares do contorno, quando estes cedem as 
chaves de seus banheiros. Os restantes pro-
curam lugares nobres como Emater, D.P e 
proximidades do fórum…

**Várias pessoas chamaram a atenção da 
nossa editoria sobre a sortuda coincidência 
da presença do Prefeito de Portela em Porto 
Alegre e a presença do Grêmio na Arena.
***Coincidências existem...
***dança de secretarias no Município ape-
nas reforça a tese da velha política, é dando 
que se recebe ou o simples toma lá dá cá...

***Dizem por aí que mesmo 
com todo o esmero, onde se 
mantém secretarias para par-
tidos quase sem votos, não foi 
possível manter a presidência 

do legislativo em 2019 ...
***O episódio da festinha “rendezvous” 
como classificariam os antigos, deixou ape-
lidos e marcas...
***E pense nas marcas...

***Dizem por aí que em uma cidade da re-
gião existe WC público, o problema é que 
sempre tá chaveado... Aí também não vale...
***Brabo é quando o cara troca de mulher 
e é obrigado a mudar de cidade prá escapar 
da perseguição da ex....
***Dizem por aí que usar dinheiro público 

para agradar a imprensa amiga 
é usar dinheiro público em be-
nefício próprio. Serve de reca-
do também para o Bolsonaro!

***Dizem por aí que nunca a escolha de 
um carro foi tão penoso. Uma amiga nossa 
já perdeu uns 3 mil em valor no seu usado 
apenas rodando procurando o carro novo.
***Dizem por aí que já está aberta a tem-
porada de se fazer promessas para o ano 
novo que não serão cumpridas. E aí, quais 
as suas?

Atendimento nos feriado de fim-de-ano
O Hospital Santo Antônio realizou pela primeira vez um esquema diferente para o atendi-
mento nos feriadões de fim-de-
-ano. Neste ano, além das esca-
las especiais dos funcionários, a 
direção do H.S.A. também levou 
em conta a crise que atinge o 
setor e que provocou medidas 
drásticas durante o ano. Na nota 
divulgada para a população o 
consta a seguinte observação: 
“Devido à crise financeira que 
assola a área da saúde do Rio 
Grande do Sul e pelo grande nú-
mero de pacientes que buscam atendimento durante o dia, mas principalmente à noite e nos 
finais de semana, a direção do HSA decidiu que a partir desta sexta-feira (21) o plantão da 
instituição irá priorizar somente os casos de urgência e emergência.

Campanha de prêmios da ACI
A campanha de prêmios realizada pela Associação Comercial e Industrial foi um 

verdadeiro sucesso. Diversas apresentações, com valorização dos artistas locais e ain-
da sorteio de vale-compras no comércio local e de uma motocicleta zero quilometro.

A direção da entidad está de parabéns pela iniciativa e pela organização. O forta-
lecimento da entidade só traz beneficios para o município. 

O bêbado entrou na contramão e o 
guarda o deteve: -Onde e que o senhor 
pensa que vai? -Bom. . . eu ia pruma 
festa, mas parece que ela já acabou... Ta 
todo mundo voltando.

###

Eu tinha lá em casa dez garrafas de 
cachaça, da boa. Mas minha mulher 
obrigou-me a joga-las fora. Peguei a pri-
meira garrafa, bebi um copo e joguei o 
resto na pia. Peguei a segunda garrafa, 
bebi outro copo e joguei o resto na pia. 
Peguei a terceira garrafa bebi o resto 
e joguei o copo na pia. Peguei a quar-
ta garrafa, bebi na pia e joguei o resto 
no copo. Pequei o quinto copo joguei a 
rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a 
sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo 
no resto. A sétima garrafa eu peguei no 
resto e bebi a pia. Peguei no copo, bebi 
no resto e joguei a pia na oitava garra-
fa. Joguei a nona pia no copo, peguei na 
garrafa e bebi o resto O decimo copo, eu 
peguei a garrafa no resto e me joguei na 
pia.

###

Toda sexta, às 20h um cara chegava 
em um bar e pedia 3 cervejas ao mesmo 
tempo. Tomava uma, a outra, a terceira, 
pagava a conta, levantava e ia embora. 
Uma bela sexta o garçom, já intrigado 
com aquilo, perguntou para o homem: 
‘Desculpe minha curiosidade, mas por-
que o Sr. toma 3 cervejas toda sexta no 
mesmo horário?’ E o homem respondeu: 
‘Porque tenho 2 irmãos, e cada um de 
nós mora longe. Assim, toda sexta, às 
20h, cada um de nos entra em um bar e 
pede 3 cervejas. Tomamos uma por cada 
um de nós. E o nosso modo de manter 
contato e pensarmos um nos outros...’ 
Noutra sexta, o homem entra no bar e 
o garçom pergunta: ‘3 cervejas, como 
sempre?’ E o homem diz: ‘Não. Ape-
nas 2.’ O garçom gela. Um dos irmãos 
dele morreu, pensa. Meio sem jeito, traz 
2 cervejas e pergunta para o homem: 
‘Desculpe-me amigo, mas... que sempre 
são 3 cervejas... Aconteceu alguma coisa 
com algum irmão seu, algum...’ E o be-
bado: ‘Não, estão todos bem... É que eu 
parei de beber!’

###
Estava uma mulher que não gosta-

va de depilar as axilas no ônibus, ai um 
bêbado sentado lá atras: - Bailarina, oh 
bailarina ! A mulher não entendeu nada, 
o bêbado continuou: - Oh bailarina, bai-
lariiiiina, olha pra mim bailarina. Depois 
de um tempo, a mulher já pu*a disse: - 
Que bailarina, onde e que o senhor esta 
vendo bailarina?? O bêbado: - Se a se-
nhora não e bailarina, como e que con-
segue botar o pé ai em cima ??
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Costumo passar a virada de ano com a família e amigos 
no sítio onde moramos, a cinco quilômetros do centro de 
Ijuí. Da varanda dá para escutar à meia noite o espocar 
infernal de bombas, rojões e foguetes por toda a cidade. 
Também dá para ver as luzes que antecedem os estrondos 
e mostram a fumaça tóxica que inunda o ar já poluído da 
área urbana.

 Temos vários cães de grande porte, valentes, inteli-
gentes e bem cuidados. Nossos guardas. Nossos amigos. 
Quando começa o bombardeio na cidade, todos se apro-
ximam de nós com as orelhas murchas, rabos entre as 
pernas e choramingando. Cães valentes. Mas então o que 
sentem? Dor, muita dor. Porque os ouvidos dos cães não 
suportam sons muito altos, especialmente de tiros. Dizem 
os cientistas que um som de foguete ou rojão causa dor de 
cabeça atroz no animal. Tão forte como a dor de uma faca-
da que traspassa o corpo.

	 Os	cães	cheiram	e	ouvem	infinitamente	mais	e	me-
lhor do que os humanos. Chegam a distinguir um cheiro 
a quilômetros de distância e também escutam sons imper-
ceptíveis para o ouvido humano. Por isso nossos pastores 
alemães sofrem tanto mesmo a cinco quilômetros do tiro-
teio insano.

 Dá para imaginar então o tamanho do sofrimento 
dos milhares de cães da cidade!

 Não compreendo como pode até mesmo gente estu-
dada cometer tanta maldade contra seres indefesos, explo-
dindo rojões às vezes a poucos metros do animalzinho que 
guarda com zelo seus bens e sua família. Não compreendo 
como as pessoas podem achar bonita uma comemoração 
com explosões de gases tóxicos e sons que destroem a 
vida dos bichinhos. Não compreendo como os vereadores 
e prefeitos permitem essa prática repugnante. E me assus-
ta que certas prefeituras ainda patrocinam essa barbárie, 
queimando nisso o minguado dinheiro público que poderia 
ser empregado na compra de um presentinho de Natal para 
uma criança pobre.

 E não é só. Os estragos que o bombardeio da vira-
da provoca na vida planetária assumem atualmente propor-
ções alarmantes, especialmente pelo alto volume do som 
das bombas modernas e pela diversidade de formas e co-
res das luzes dos fogos.

 Desatinados com o barulho dos tiros, os pássaros 
abandonam os poleiros nas árvores e voam desorientados, 
em velocidade muito superior ao normal. Cegos pelos cla-
rões dos fogos, morrem ao chocar-se contra prédios, car-
ros, árvores e outros obstáculos. E uma grande parte mor-
re do coração em razão do estresse agudo que sofrem. A 
quem duvida, aconselho olhar bem para o chão no dia 1° 
de janeiro. Facilmente encontrará pássaros mortos ou mori-
bundos.

 As aves que deixam os ninhos por causa do tiroteio 
da virada raramente voltam quando amanhece. E mesmo 
de nada adiantaria retornar aos ninhos, nesse caso, pois os 
ovos em período de choco goram em razão do som das ex-
plosões. Ainda criança ouvia isso de minha avó e de minha 
mãe. Ocorre que estrondos de rojões detonam a estrutura 
do ovo, rompendo células vivas.

 O pior é que essa tragédia para a vida das aves 
não ocorre só no local das explosões de fogos; se estende 
por quilômetros ao redor das cidades. Na última virada de 
ano, testemunhei o pavor dos canarinhos da terra, corujas, 
joões-de-barro, marrequinhas e sabiás, voando e gritando 
atordoados na escuridão. Isso a cinco quilômetros do local 
das explosões. Penso então no tormento dos milhares de 
bichinhos que dormem mais próximos dos locais dos fogos.

 E nem mencionei que idosos, crianças e doentes 
também sofrem com esse tipo de barulho. 

 Não posso concluir diferente: soltar rojões, bombas, 
foguetes e assemelhados é uma inominável estupidez.

O som da estupidez

Prefeito decreta Turno
 Único em Tenente Portela

O prefeito de Tenente Por-
tela Clairton Carboni decretou 
Turno único nas repartições pu-
blicas do município. 

O turno único instituído no 
artigo 1° deste Decreto vigora-
rá no período de 26 de dezem-
bro de 2018 a 31 de janeiro de 
2019.

Pelo decreto o horário de ex-
pediente nas repartições públi-
cas durante a vigência do Turno 
Único será das 07h00min às 
13h00min, de segunda a sexta-

-feira.
O turno único não se aplica 

às atividades do Setor de Servi-
ços de Máquinas da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural, especificados no § 1º do 
art. 1º, às atividades de educa-
ção e ensino, Conselho Tutelar, 
Lar de Acolhimento de Crian-
ças e Adolescentes, Secretaria 
de Saúde e Saneamento e Se-
cretaria de Educação, Cultura e 
Desporto e nos demais serviços 
cujo trabalho seja prestado em 

escalas e turnos ininterruptos 
de revezamento, ou seja, res-
ponsável pela prestação de ser-
viços essenciais.

Os Servidores da Secretaria 
Municipal de Educação, Cul-
tura e Desporto, das escolas 
municipais e Professores públi-
cos municipais poderão adotar 
turno único a partir do recesso 
escolar, sem que haja prejuízo 
às atividades que são mantidas 
nas Escolas de Educação Infan-
til durante o recesso escolar.

O decreto vigorará até 31 de janeiro

Câmara de Vereadores de Coronel 
Bicaco define mesa diretora para 2019

Conforme divulgado pelo 
site Observador Regional, a 
Câmara Municipal de Vereado-
res de Coronel Bicaco definiu a 
mesa diretora que estará a fren-
te do legislátivo em 2019.

Na manhã desta segunda-
-feira (24/12) em sessão ordi-
nária realizada pela Câmara de 
Vereadores de Coronel, o Vere-
ador Afrânio Bertaluci foi elei-
to o Presidente do Legislativo 
de Coronel Bicaco para o ano 
de 2019.

Afrânio Bertaluci está na 
sua segunda Legislatura, onde 
em ambas foi o vereador mais 
votado, já como Presidente do 
Legislativo Bicaquense é a se-
gunda vez que assume o cargo.

A mesa Diretora da Câmara 
de Coronel Bicaco para 2019 fi-
cou assim constituída:

Presidente: Afrânio Bertalu-
ci;

Vice-Presidente: Itamar Sar-
tori;

1º Secretário: EgmarÁvila;
2º Secretário: João Marques 

Brasil.
COMPOSIÇÃO DA CO-

MISSÃO DE CONSTITUI-
ÇÃO E JUSTIÇA – 2019

Presidente: Tito Livio Najar 
Porto;

Secretário: Élson Bueno 
Martins;

Relator: Marcelo dos Santos 
Jurandi.

COMPOSIÇÃO DA CO-
MISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTOS – 2019

Presidente: Élson Bueno 
Martins;

Secretária: Nelci de Souza 
Diniz;

Relator: João Marques Bra-
sil

COMPOSIÇÃO DA CO-
MISSÃO DE SAÚDE, EDU-
CAÇÃO E DESPORTO – 2019

Presidente: Nelci de Souza 
Diniz;

Secretário:Marcelo dos San-
tos Jurandi;

Relator:  Lucas dos Santos 
Cruz.

Vereador Afrânio será o presidente do legislativo bicaquense em 2019

Jalm
o Fornari
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Feriadão de Natal: PRF divulga 
balanço das ocorrências

A operação contou com fis-
calização intensiva nas rodo-
vias federais da região. Um aci-
dente com morte foi registrado, 
em que três pessoas morreram 
no local e uma durante o aten-
dimento médico 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) encerrou nesta terça-
-feira (25) a Operação Rodo-
vida de Natal, que iniciou na 
quinta-feira (21).

 Os resultados apresentados 
foram obtidos pelas unidades 
operacionais da PRF em Saran-
di, Seberi, Passo Fundo, Ere-
chim e Lagoa Vermelha.

Durante os cinco dias, po-
liciais rodoviários federais 
reforçaram a fiscalização nos 
trechos com maiores índices de 
acidentes, com atenção espe-
cial àquelas infrações que cau-
sam o maior número de vítimas 
no trânsito: embriaguez ao vo-
lante, excesso de velocidade, 
ultrapassagem indevida, falta 
do uso do cinto de segurança e 
de cadeirinha para as crianças. 

A operação contou com 
ações de educação para o trân-
sito, através de palestras dirigi-
das a condutores e passageiros 
que transitavam pelas rodovias 
federais, com objetivo de cons-
cientização e prevenção de aci-
dentes. 

Também foram realizadas 
ações operacionais direciona-
das para o enfrentamento à cri-
minalidade.

Fiscalização

 Foram fiscalizados 1.638 
veículos, abordadas 2.105 pes-
soas e realizados 784 testes de 
etilômetro para verificação de 
consumo de bebida alcóolica 
pelos condutores. Os radares 
estiveram em operação por 
mais de 36 horas durante o fe-
riadão. Mais de 270 usuários da 
rodovia foram sensibilizados 
em palestras educativas, in-
cluindo o Cinema Rodoviário, 
onde os motoristas e passagei-
ros são fiscalizados e convida-
dos a assistir vídeos educativos. 

Acidentes 

Nas rodovias atendidas pelas 
unidades da PRF em Sarandi, 
Passo Fundo, Seberi, Erechim 
e Lagoa Vermelha, foram regis-
trados 5 acidentes de trânsito, 
sendo 4 com feridos e 1 com 
morte. Do total de 15 pessoas 
envolvidas, 8 ficaram feridas, 3 
morreram no local do acidente 
e uma morreu durante o atendi-
mento médico hospitalar. 

O acidente com morte ocor-
reu em Carazinho, no km 172 
da BR 386, por volta das 6h15 
de sábado (22). Um VW Gol 
com placas de Canoas/RS co-
lidiu frontalmente com um ôni-
bus com placas de Araricá/RS. 
Os três ocupantes do automóvel 
morreram no local e um passa-
geiro do ônibus, que não usava 
cinto de segurança, foi arre-
messado para fora do veículo e 
morreu durante o atendimento 
médico no hospital.

 Imprudência 

Apesar das campanhas edu-
cativas e do esforço concentra-
do de fiscalização durante o pe-
ríodo da operação, com ampla 
divulgação nos órgãos de im-
prensa e mídias sociais, as equi-
pes da PRF flagraram diversas 
imprudências nas rodovias da 
região. 

Foram flagrados 127 moto-
ristas em ultrapassagens proibi-
das, infração que é causa prin-
cipal dos acidentes mais letais 
ocorridos nas rodovias: as coli-
sões frontais. O valor da mul-
ta por ultrapassagem é de R$ 
1.467,35. 

Quarenta e seis motoristas 
foram flagrados por infração re-
lacionada ao consumo de álco-
ol. Cada um deles foi multado 
no valor de R$ 2.934,70 e terá 
a CNH suspensa pelo período 
de um ano. Ainda, quatro deles 
estavam acima do limite previs-
to para o crime de embriaguez 
e foram presos. Além da multa 
e da suspensão da CNH, eles 
responderão na justiça e a pena 
prevista para esse caso é de seis 
meses a três anos de detenção. 

Os radares da PRF flagra-
ram 435 condutores transitan-
do em velocidade superior à 
permitida. O valor das multas 
varia de acordo com o excesso 
de velocidade verificado, sendo 
que a menor infração corres-
ponde a R$ 130,16 e a maior a 
R$ 880,41.

Foto: D
ivulgação/PR

F)

A fiscalização intensificada terá duração até dia 02 de janeiro

Homem completo

Thomás sempre foi um cara tranquilo. Um sujeito boa gente, 
por assim dizer. Gostava das coisas simples da vida, encontra-
va felicidade nas nos pequenos detalhes e vivia uma vida feliz. 
Dentro da sua área de atuação dava para dizer que ela era bem-
-sucedido profissionalmente. Era inteligente para o quê fazia e 
safo para o mundo em sua volta. O único problema de Thomas 
sempre foram seus relacionamentos.

Foram inúmeros namoros fracassados. Às vezes olhando para 
as estrelas, deitado na rede, sentindo o sereno do início da noite 
tocar o seu rosto, ele ficava se perguntando tinha de errado. Sem-
pre fora um bom rapaz, fiel, não era ciumento, não era avarento 
e nem de longe  podia ser considerado um daqueles bananas que 
fracassam seus relacionamentos pela falta de efetividade. Ele 
não era desses, mesmo assim, seus relacionamentos, um a um 
iam pro buraco da mesma forma.

Chegou a ter um caso mais sólido. Achou que seria para a 
vida inteira. Planejou a vida ao lado daquela pessoa. Estava con-
fiante, mas como um castelo de cartas que é atingido pelo vento 
viu tudo desmoronar de maneira absolutamente abismal em fren-
te aos seus olhos.

Na mesma rede, onde deitou muitas vezes, Thomás tomou 
uma decisão: Nunca mais se envolveria com ninguém. Abraçaria 
a solidão como companheira de todas as horas e riria com ela.

A vida de Thomás seguia normal. Ele estava contente sozi-
nho, mas aí apareceu Letícia. A verdade é que ela a tempos esta-
va ali. Tornará-se amiga já a bastante tempo e por mais que ele 
a visse todos os dias, nunca a tinha  olhado com outros olhos 
que não fossem os da amizade. Tudo mudou em uma tarde. Uma 
única tarde.

Thomás combinou com os amigos de pegar uma praia. Iriam 
todos do trabalho, mas por motivo ou outro, na hora, acabou que 
somente Thomás e Letícia apareceram. Não que o fato deles fi-
carem sozinho tivesse despertado em ambos uma paixão avassa-
ladora. Não foi assim que aconteceu.

Depois de nadarem nas águas do mar, de sentarem na areia 
olhando o horizonte, de comerem milho-verde com margarina, 
quando estavam pronto para ir embora,  já caminhando para o 
carro, ao passo em que o sol ia se deitando mansamente por trás 
do horizonte,  naquele instante,  Thomás deu uma última olhada 
em direção ao mar e voltou novamente seus olhos para a Letícia 
e tudo que ele viu foi uma luz absolutamente brilhante que bateu 
no rosto da outra. Alí, naquele momento tudo mudou.

O sorriso dela ficou mais encantador. A pele dela brilhou 
como ouro ao sol e seu olhar transformou-se em duas brilhantes 
estrelas na negra noite fria do deserto mais escuro. Ele não teve 
dúvidas. Naquele momento seu mundo estava prestes a mudar.

Sua boca secou por um instante, justo ele sempre tão comu-
nicativo, suas mãos soaram na hora, justo ele sempre tão calmo, 
seu coração disparou loucamente, justo ele sempre tão controla-
do.

Teve vontade de gritar para ela, mas teve medo de assusta-la, 
então apenas fixou seus olhos com mais exatidão e congelou o 
tempo em sua mente, pois, sabia que ali, naquele instante, quan-
do o reflexo do sol batia na água do mar e iluminava o rosto de 
Letícia, estaria para sempre entre as melhores lembranças que 
teria na vida.

Mais tarde ele a procurou e disse o que estava sentindo e en-
tão seu coração disparou de maneira absolutamente rápido quan-
do sentiu que ela poderia estar sentindo a mesma coisa.

Logo, o que era uma amizade transformou-se em algo mais. 
Thomás não conseguia dimensionar se aquele relacionamento 
seria diferente dos demais, se duraria para sempre ou se seria 
mais um caso fracassado, e isso também não importava, porque 
a vida o tinha ensinado a viver o agora e no agora ele descobrirá 
que nunca conhecerá alguém como Letícia. E isso era bom. Isso 
era tudo que ele sempre procurou. Isso era o que ele precisava 
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As condições musculares são os melhores indicadores da saúde 
das pessoas: músculos rijos, alongados e tonificados revelam um 
estilo de vida, via de regra, saudável enquanto músculos flácidos, 
curtos e atrofiados indicam vida sedentária e baixa resistência físi-
ca.

Sáo cada vez mais frequentes os casos de atrofiamento mus-
cular. Geralmente causado por falta de uso da musculatura, o pro-
blema pode, também, derivar de doenças neurológicas ou outras 
doenças que afetam o sistema muscular.

São relativamente comuns os casos de atrofiamento por falta 
de uso, decorrentes de recuperações pós-lesões ou pós-cirúrgicas. 
Nesses casos, nada é mais eficaz que o exercício físico para reverter 
o processo. Deve-se dar ênfase a exercícios ativos contra resistên-
cia, como musculação. 

O atrofiamento da região lombar e dos joelhos deve ser comba-
tido com exercícios de fortalecimento dos músculos paravertebrais 
e lombares, além de exercícios para fortalecer a coxa. Não se deve 
esquecer de alongar os músculos, porque quando alongamos tam-
bém estamos melhorando sua capacidade contrátil e fortalecendo-
-o.

Essas atividades devem iniciar o mais rápido possível no caso 
de recuperação pós-lesões ou decorrentes de cirurgias. No caso das 
artroscopias de joelho (cirurgia que requer pequenos cortes), pode-
-se caminhar no mesmo dia. No pós-operatório de ligamento de 
joelho, a fisioterapia e os exercícios já iniciam no primeiro ou se-
gundo dia após a cirurgia.

Cresce o número de pessoas que procuram as clínicas ortopé-
dicas com problemas de atrofiamento de musculatura. As queixas 
básicas dos pacientes não são da causa do problema (a atrofia mus-
cular em si), mas dos seus sintomas que são as dores nos joelhos e 
nas costas, decorrentes desta condição de fraqueza.

A idade avançada favorece a atrofia muscular, a medida em que 
envelhecemos, perdemos massa muscular e capacidade contrátil 
em todo o corpo, deficiência que deve ser compensada com exercí-
cios. Por isso, a pessoa que não pratica nenhum exercício físico é 
forte candidata a ter atrofia e encurtamento muscular. O fenômeno 
também está relacionado com a diminuição dos hormônios.

A musculatura mais propensa a sofrer atrofia é o deltóide (mús-
culo triangular que recobre a articulação do ombro), dorso e coxas. 
Entretanto, exercícios regulares, como de musculação, exercícios 
de flexibilidade e aeróbico são ideais. Hidroginástica e natação 
também são bons exercícios.

Doenças e Vida Sedentária 
Reduzem Força Muscular

ACI realiza entrega de 
prêmios a ganhadores de 

campanha de Natal

Aconteceu por volta das 17 
horas e 30 minutos desta quar-
ta-feira, 26, na sede da ACI de 
Tenente Portela, a entrega de 
uma motocicleta Honda Fan 
125cc OKm, que é o prêmio 
principal da Campanha Natal 
Encantado, que a entidade lan-
çou no mês de agosto. 

Dentre associados e agre-
gados, a associação ultrapassa 
o número de 100 empresas no 
município de Tenente Portela. 
Além da motocicleta, ainda fo-
ram entregues 6 vales compras 

no valor de R$ 500,00 cada.
O presidente da entidade, 

Tiago Sganderla, destacou a im-
portância e a força desta cam-
panha, mostrando o compro-
metimento das empresas com o 
desenvolvimento do município 
e agradeceu a todos pela parti-
cipação, destacando ainda que 
a Associação espera um ano de 
2019 ainda melhor do que este 
que finda em 31 de dezembro. 
Confira à baixo a relação com-
pleta dos contemplados:

Os ganhadores dos vale-
-compras no valor de R$ 500,00 

foram:
- Sirlei Terezinha Dinkóski 

Menezes (Miraguaí); 
- Mikelli Dinkoski Menezes 

Bartzen (Miraguaí); 
- Alceu Luís Biguelini (Te-

nente Portela);
- Andrei Luis Borth (Tenen-

te Portela);
- Ever Agostin Cubilla (Der-

rubadas); 
- Meridiana Guterres Sestar 

(Miraguaí);
O ganhador da motocicleta 

foi Jeferson Bigueline de Te-
nente Portela.

Prazo para inscrição no Cadastro
 Ambiental Rural foi novamente prorrogado

O Departamento de Biodi-
versidade (DBio) da Secretaria 
do Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Sema) informa 
que o governo federal prorro-
gou o prazo para a inscrição 
no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). De acordo com a Me-
dida Provisória nº 867, publica-
da no Diário Oficial da União 
desta quinta-feira (27), o novo 
prazo termina no dia 31 de de-
zembro de 2019.

A diretora do DBio, Liana 
Barbizan, explicou que o CAR 
possibilitará o planejamento 
ambiental e econômico do uso 
e ocupação do imóvel rural. E 
acrescentou que o proprietário 
rural que não fizer o cadastro 
estará em desacordo com a le-
gislação federal e sujeito a me-
didas administrativas.

O cadastro representa o pri-

meiro passo para obtenção da 
regularidade ambiental. Consti-
tui-se em requisito para usufruir 
dos benefícios do Programa 
de Regularização Ambiental 
(PRA) e das Regras Transitó-
rias da Lei 12.651/2012, bem 
como para obtenção de crédito 
agrícola, licenciamentos am-
bientais, autorização da explo-
ração econômica da Reserva 
Legal, constituição de servidão 
ambiental e Cotas de Reserva 
Ambiental (CRA), além de de-
sobrigar a necessidade de Aver-
bação da Reserva Legal no Car-
tório de Registro de Imóveis.

O Rio Grande do Sul pos-

sui 539.731 imóveis cadastra-
dos até o momento, sendo que 
505.780 (93,70%) são imóveis 
até quatro módulos fiscais e 
apenas 33.951 (6,30%) são 
imóveis acima de quatro mó-
dulos fiscais. O módulo fiscal 
corresponde à área mínima 
necessária a uma propriedade 
rural para que sua exploração 
seja economicamente viável. 
A depender do município, um 
módulo fiscal varia de cinco a 
110 hectares.

Para mais informações, é 
possível acessar o site aqui ou 
enviar e-mail para atendimen-
to-car@sema.rs.gov.br.

Três Passos 
completa 74 anos

O município de Três Passos 
celebra nesta sexta-feira (28) 
seus 74 anos de emancipação. 
A data é feriado municipal na 
capital da região Celeiro, que 
em 1944 
se tornou 
município, 
desmem-
brando-se 
do então 
m u n i c í -
pio-sede, Palmeira das Missões. 
Foi o 92º município a ser criado 
no RS.

De acordo com dados do 
IBGE, Três Passos possui atu-
almente uma população estima-
da em 24.640 habitantes, sendo 
o município mais populoso da 
região Celeiro.

também é feriado em Espe-
rança do Sul, localidade que se 

emancipou oficialmente em 28 
de dezembro de 1995, desmem-
brando-se de Três Passos, e que 
estará completando 23 anos de 
emancipação. O município pos-

sui uma população estimada de 
3.224 habitantes, segundo da-
dos do IBGE de 2016.

Outros dois municípios da 
região Noroeste também se 
emanciparam em 28 de dezem-
bro de 1995: Nova Candelária 
e Nova Ramada. Nessas duas 
cidades amanhã também será 
feriado municipal.

Parabéns
Três Passos

Edurado Salvadori

Entrega ocorreu na sede da ACI em Tenente Portela

Eduardo Salvadori
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Ninguém pode reclamar de que esse tenha sido um ano pouco movimentado. Diversos acontecimentos marcaram o ano em que a política e redes 

sociais foram os principais destaques. Bolsonaro superou a esquerda e se elegeu presidente do Brasil. Lula acabou tendo a prisão decretada e o país 
assistiu atônito um dos homens mais importantes da história recente do país ir parar atrás das grades. Na região pairaram-se os mesmos problemas 
de sempre. Problemas na infraestrutura viária, tanto em rodovias, quanto em estradas do interior, principalmente em Tenente Portela, onde as re-
clamações inundaram as redes sociais sem que atitudes efetivas fossem tomadas para mudar esse cenário. O Hospital Santo Antônio foi mais uma vez 
destaque regional, pelo trabalho oferecido, mas também pela grave crise pela qual passa a instituição de saúde. No fim ano o caso Bernardo acabou 
voltando as manchetes com a definição da data para o julgamento. Acompanhe na retrospectiva do Jornal Província os assuntos que estiveram em alta 
no ano de 2018 em nossa região.
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A vida é bonita, mas pode ser linda

CADERNO

Enfoque

NOSSO LEITOR

Claudenir Scherer
Advogado

No mês de  janeiro o Jornal Província circula de maneira especial...
Nossa próxima edição será dia 26/01/2018

Atenção:

PAG 15

Crise na liderança:

Impasse sobre futuro do cacicado na
Terra Indígena do Guarita

Vilmar Sales:
Vou respeitar a vontade
da maioria. Se for da
vontade deles que haja
eleição será de maneira
correta e com a
participação de todos.

Carlinhos Alfaiate:
A atual liderança não
tem legitimidade para
governar. A eleição é a
melhor maneira da
comunidade escolher
quem quer de cacique.

Aluguel é a maior
dificuldade apontada
por empreendedores

Especial verão na região:
Conheça o Parque Águas

de Moconá

- AFM: Região Celeiro aguarda liberação de
quase R$ 4 milhões em recursos

 - Sancionada lei que concede descontos para
quem quitar dividas junto ao município

Pag. 10

Pag. 07 & 11
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A vida é bonita, mas pode ser linda
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Raul Dal Forno
Cirurgião-dentista

PAG 15

Defesa de Valdonês
Joaquim entra com
pedido para que ele
participe de sessões

mesmo se permanecer
preso

VEREADOR PRESO

PAG 05

DIVULGAÇÃO

Defesa acredita que vereador será liberto após realização de primeira audiência onde irmão e
outros acusados devem confessar o crime

ESPECIAL VERÃO NA REGIÃO

As opções do Balneário
Martens em Derrubadas

Grande variação de preços nos materiais escolares
marcam a volta as aulas em Tenente Portela

Alguns itens têm variação que podem chegar a
900%, como é o caso da mochila escolar. A
receita é pesquisar para comprar com
qualidade sem correr o risco de estourar o
orçamento.

DINHEIRO NA CONTA

Região vai receber
recursos do FEAS
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RAIANA MARIA

PAG. 09

PAG. 08 PAG. 06

- Veja as dicas que preparamos para você fazer
econômica na hora de comprar os materiais
escolares
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CADERNO

Enfoque
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Elisiane Gebing Elegeda
Empresária

PAG 15

PAG. 06

O TRÁGICO FIM DA COTRIJUÍ

Justiça afasta direção da cooperativa, decreta liquidação judicial e nomeia advogado de
Passo Fundo como interventor responsável por apurar passivos e ativos

VERÃO NA REGIÃO

Belezas do balneário
Parque das Fontes

MEC homologa curso
de medicina em Ijuí

AIDS preocupa
autoridades da região

Pag. 08

PAG. 09

PAG. 06

PAG. 04

Eleição deve definir
novo Cacique

PAG. 10

HSA recebe R$ 3
milhões do estado

PAG. 13

As belezas
do maior

patrimônio
natural da

Região
Noroeste
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Luiz Claudir Borba da Luz
Empresário

PAG 15

PAG. 06

SALTO DO YUCUMÃ

PAG. 08 & 09

Resolução garante visibilidade do Salto do Yucumã, a expectativa agora é para
investimentos que melhorem o acolhimento aos milhares de turistas que visitam o maior salto

longitudinal do mundo

Prefeituras devem demitir
servidores que estão

aposentados pelo INSS e
seguem trabalhando

Tiroteios, perseguições, mortes
e prisões movimentaram

segurança pública na região
nas últimas semanas

PAG. 10 PAG. 15

Em Brasília:
- Ministério do Desenvolvimento Social garante R$ 900 mil para reabertura de hospital de Redentora

- Prefeito de Braga busca recursos para reformar escola  e redes de água no interior
PAG. 07

As belezas
do maior

patrimônio
natural da

Região
Noroeste
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Mirtes Boligon
Aposentada

ELASELASELASELASELASELASELASELASELASELAS fazem a DIFERENÇAfazem a DIFERENÇA
PAG. 08

Justiça começa ouvir
acusados do crime

ASSALTOS EM MIRAGUAÍ

CRISE DO LEITE

PAG. 05

Região Celeiro decreta
emergência economica

PAG. 15

PAG. 09

A situação dos bairros
de Tenente Portela

raiana silva

Viviane Wink Peixoto
Empresária
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Rota do 
contrabando

PRF intercepta em Tenente Portela carga de cigarros do Paraguaí avaliada em R$ 2 milhões

IDESE

Vista Gaúcha 
apresenta melhor 
índice da região

PÁSCOA

Pag. 15

Pag. 15

Preço dos ovos de 
páscoa pesam no 
bolso do consumidor
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EXPOAGRO  INVESTIRÁ 
NA TROCA DE 
CONHECIMENTO
Feira acontece em Rio 
Pardo e conta com mais de 
400 expositores.  Pág. 4

Em um ano, mais de 580 famílias produtoras de leite abandonaram a atividade na região Celeiro. Em função 
disso, os Municípios decidiram, após reunirão, emitir decreto coletivo de emergência financeira. Pág. 3

CTG GALPÃO 
AMIGO RECEBE 
HOMENAGEM 
Entidade completou 45 
anos de atuação em 
Não-Me-Toque. Pág. 4

 EMERGÊNCIA  
 FINANCEIRA 

ANO 10 - Nº 489 - MARÇO DE 2018

REGIONAL

A primeira capa do ano já destacava a situação tensa na Terra Indígena do 
Guarita. Dois grupos requeriam o poder. Um pedia nova eleição e outro se di-
zia líder por substituição a um cacique preso e outro morto. A liderança naquela 
oportunidade era disputada entre Carlinho Alfaiate e Vilmar Sales.

#
Ainda em janeiro a manchete principal do Jornal Província do dia 29, trazia 

que Valdonês Joaquim entraria com um pedido junto a justiça para tentar 
participar das sessões na Câmara de Vereadores. Valdonês que era Cacique 
na Terra Indígena do Guarita estava preso (permanece) desde novembro do ano 
anterior. Vereador mais votado nas eleições de 2016 ele queria participar das 
sessões da casa. A justiça negou o pedido.

#
O preço dos materiais escolares também esteve em destaque na última edi-

ção de janeiro. Nossa reportagem foi as ruas e fez um levantamento de valores 
no comércio local. Itens da mesma marca e modelo chegavam a ter variação 
de até 900% dependendo do comércio onde o consumidor faria as compras.

Em fevereiro o primeiro destaque ficou por conta da Cotrijuí, que teve sua 
diretoria afastada da cooperativa pela justiça e foi determinado a liquidação 
judicial do patrimônio.

#
Na mesma edição de fevereiro a Terra Indígena do Guarita chegava a um 

denominador comum e ficou definido que uma eleição decidiria quem seria o 
novo cacique.

#
Também em fevereiro a região teve uma importante vitória no que tange o 

Salto do Yucumã. Uma resolução garantia naquele momento a visibilidade 
do maior salto longitudinal do mundo.

#
As precárias condições com que se encontrava o Bosque Municipal em Te-

nente Portela também esteve na pauta do Jornal Província em fevereiro. Com 
pouca manutenção, situação era crítica.

#
No final de fevereiro, em eleição apertada, Carlinhos Alfaiate venceu Vil-

mar Sales e se tornou cacique da Terra Indígena do Guarita.

Em março o Jornal Província abriu o mês homenageando mulheres de des-
taque em nossa região.

#
Nessa mesma edição abríamos uma série especial que visitaria os bairros 

da cidade mostrando suas condições, estruturas e alguns casos, verdadeiro 
abandono por parte do poder público.

#
A capa do dia 16 de março destacou a Cavalgada Feminina de Tenente 

Portela. Já tradicional o evento rendeu lindas imagens.
#
Um caminhão carregado de cigarros, após fuga da Polícia Rodoviária 

Federal acabou tombando no interior do município. Ninguém foi preso, mas 
a carga avaliada em R$ 2 milhões foi apreendida pelas autoridades.

#
No dia 23 de março destacávamos o Índice do IDESE e mais uma vez o 

municípios de Vista Gaúcha se destaca com o melhor índice de desenvolvi-
mento da região.
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=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2018 => ANO: XXXII => N 1139

UTI NEONATAL 
É REFERÊNCIA 
REGIONAL

HCI tem toda estrutura 
para dar suporte ao 
recém-nascido. Pág. 5

Feira Nacional do Peixe Cultivado (Fenape), de Ajuricaba, terá circuito de teatro, 
humor e diversos shows, entre eles, do cantor tradicionalista Delcio Tavares Pág. 4

PNEUS SÃO 
TRANSFORMADOS 
EM HORTAS

Escola de Tenente 
Portela ensina sobre 
reciclagem. Pág. 3

 ATRAÇÕES 
 DA FENAPE 

ANO 10 - Nº 492 - ABRIL DE 2018

REGIONAL

HSA Comunidade debate critérios para 
repasses das prefeituras para ao 
Hospital Santo Antônio

Pag. 08

Redentora
completa
54 anos!
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Carine Vasconcellos Moresco
Professora

Grande aparato policial 
para audiência do caso 
Valdonês em Tenente 
Portela

Pag. 08 Pag. 09

Prefeito Nilson Costa 
pontua série de 
projetos que serão 
desenvolvidos nos 
próximos meses na 
Princesa da Região 
Celeiro
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=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2018 => ANO: XXXII => N 1141Giordano Bruno Fornari
Médico Veterinário e Empresário

ANIVERSÁRIO 
DE SÃO MIGUEL 
DAS MISSÕES

Atividades da semana 
especial encerram-se 
no domingo. Pág. 2

Secretaria de Educação e 
Cultura de Tenente Portela 
realizou programação cultural 
alusiva ao Dia Nacional do 
Livro Infantil. Pág. 5

FENII COMEÇA 
NESTE FINAL 
DE SEMANA

Feira ijuiense destaca 
novidades da indústria 
local e regional. Pág. 3

 A HORA 
 DA LEITURA 

ANO 10 - Nº 494 - ABRIL DE 2018

REGIONAL

Senador Paulo Paim fez apelo na tribuna do senado para que Tenente Portela e Derrubadas 
concedam direito a redução de jornada para professora que possuí filho com autismo

Pelo direito 
de

acompanhar 
o filho
autista

Pag.09

Pag.10

Aceitou a indicação:

Locatelli:
“Levarei 

comigo as 
demandas 
da Região 

Celeiro”

Comunidades pedem 
mudanças em trevos da 468

Trevos da morte: Pag 13

O portelense 
que se tornou 
atleta depois 

dos 40

Pag 15
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=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1143

CONGRESSO 
NACIONAL 
DEBATE DIREITOS

Evento da Unijuí está 
em andamento em 
Santa Rosa. Pág. 2

A BELA 
ADORMECIDA
EM FESTA

Espetáculo atrai 
grande público em 
Ibirubá. Pág. 4

 CAMINHO 
 DAS MISSÕES 

Roteiro de caminhadas pelas antigas estradas missioneiras é reconhecido 
como de relevante interesse cultural no Rio Grande do Sul    Pág. 3

ANO 10 - Nº 496 - MAIO DE 2018

REGIONAL

Moradores de São Pedro precisam usar 
caminho mais longo para fugir das 
péssimas condições da estrada. Pag.08

Vista Gaúcha 
completa 30 anos

Comemoração

Município é referência em eficiência
administrativa e destaque em índices de 
desenvolvimento social e
humano.

Luto
Comunidade
lamenta a
morte de um 
SÍMBOLO
DA 
EDUCAÇÃO...

Professor Waldemar De Carli deixou um 
exemplo de quem dedicou a vida para a
nobre arte de transmitir
conhecimento.

Pag.09Pag.14

      Rosane Avrella
Empresária

Indignados...
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Balseiro Aposentado

O Brasil 
parou

Na região já falta combustível, 
leite é jogado fora por falta de 
recolhimento e animais estão sem 
alimentos. Não há previsão de 
encerramento da mobilização.

Pag.07

Região
está mais 
segura,
apontam
os dados

1 veículo para cada 
1,8 habitante

Tenente Portela:
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Em virtude da 
greve dos 

caminhoneiros a 
edição dessa

 semana circula 
com número 

menor de 
páginas.

Pag.08

Pag.08
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=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1146Vanderlei da Rosa
Vereador/Redentora

A vida 
começa 
a voltar 

ao 
normal

Pag. 06 e 07
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Podas de 
árvores 
geram 
polêmica

Tenente Portela:

Pag.10

Prorrogadas:

 - Prazo para 
se vacinar 
contra a gripe

Pag.09

 - Campanha
de vacinação
da aftosa 

Pag.08

Retorno:
Aulas voltam 
ao normal na
segunda Pag.09

PREFEITOS 
DEBATEM SOBRE 
OPORTUNIDADES

Encontro reuniu 
gestores da região do 
Alto Jacuí. Pág. 3

MEDIDA LIBERA 
USO DE PRÉDIOS 
DAS UPAS NO RS

Estruturas já prontas 
podem ser usadas para 
fi ns de saúde. Pág. 5

 A CASA DE ÉRICO 
 VERÍSSIMO 

Casa Museu do autor 
gaúcho, em Cruz Alta, 
reúne documentos, 
fotografi as, e objetos 
pessoais, como 
óculos, carteiras e 
cadernos.   Pág. 4

ANO 10 - Nº 499 - MAIO DE 2018

REGIONAL

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho
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www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1148Fábio Ferretti
Empresário

Preço do leite decepciona 
na propriedade e assusta 
no supermercado

Ex-prefeito 
portelense 

tem recurso 
negado pelo 

STJ

Copa não empolga 
comerciante de 
Tenente Portela

Portelenses dizem 
não se importar 
com a Copa

Redentora ainda se 
recupera dos 
estragos

Pag. 06

Pag.08
Pag.10

Pag.09

Pag.07

CAMINHANDO NAS MISSÕES
Os mais belos cenários entre a Campanha, Fronteira e patrimônios culturais podem ser conhecidos em duas semanas. Pág. 3

OUVIDORIA DO 
SUS SE APROXIMA 
DA COMUNIDADE
Projeto realizado em 
Cruz Alta visa ampliar
o diálogo. Pág. 5

PROJETO RESGATA 
TIPOS DE QUEIJO 
COLONIAL GAÚCHO

Primeiras pesquisas 
serão realizadas no 
Noroeste. Pág. 4

ANO 10 - Nº 501 - JUNHO DE 2018

REGIONAL

Vista Gaúcha completou 30 anos em abril e lançou o plano 30 anos, 30 
ações. Especificamos cada uma das ações na edição de 06.

#
Também em abril iniciava uma série de discussões e debates sobre os repas-

ses das prefeituras para o Hospital Santo Antônio. A entidade já começava a 
demonstrar sinal de crise.

#
O caso Valdonês teve audiência em Tenente Portela. Um grande aparato 

policial cercou o Fórum da cidade para garantir a segurança e a ordem.
#
Em 12 de abril, Redentora completou 54 anos de emancipação político 

administrativo com uma grande programação.
#
As comemorações do Dia do Índio na Terra Indígena do Guarita movi-

mentaram a comunidade.
#
Senador da República, Paulo Paim, atendeu uma carta de uma mãe por-

telense com um filho autista. Professora, a mãe pleiteava junto a municípios da 
região o direito de ter sua carga horária reduzida para que pudesse acompanhar 
as consultas e desenvolvimento do filho.

Na primeira edição de Maio o Jornal Província destacou os valores do IPTU 
de Tenente Portela. O valor da taxa de recolhimento de lixo dobrou de valor 
de 2017 para 2018.

#
Moradores de São Pedro reclamavam, mais uma vez, das péssimas condi-

ções das estradas. Alguns tinham que usar caminho mais longo para chegar na 
cidade para fugir evitar prejuízos.

#
Na edição do dia 18 de maio o Jornal Província destacava as condições dos 

portais da transparencia de prefeituras e camaras de vereadores na região. 
No Executivo o destaque era Vista Gaúcha. No Legilátivo era Redentora.

#
Em meio a uma greve de caminhoneiros que parou o País, o final de maio 

foi atípico. Piquetes interrompiam o transito em diversos pontos da região. A 
manchete do dia 25 de maio: “O Brasil Parou”, retratava com exatidão a 
situação do país em meio a crise.

#
Os dados divulgados pelo estado mostravam o crescimento da frota de veí-

culos em Tenente Portela. Na mesma edição do assunto acima, o jornal destaca-
va que Portela concentrava 1 veículo para casa 1,8 habitantes.

Em junho a vida começava voltar ao normal após a greve dos caminhonei-
ros. A capa do Jornal Província mostrava a corrida dos motoristas para os 
postos de combustíveis depois de uma crise de abastecimento.

#
Após a greve os reflexos começaram a ser sentidos no bolso do consumidor. 

O Diesel caiu de preso, no entanto, o preço dos alimentos disparou imedia-
tamente após a greve.

#
A capa do dia 16 de março destacou a Cavalgada Feminina de Tenente 

Portela. Já tradicional o evento rendeu lindas imagens.
#
Já como secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca 

e Cooperativismo, Claudemir Locatelli, ex-prefeito de Vista Gaúcha, apre-
sentava projetos para a região.

#
Também em Junho a justiça confirmou a suspensão dos direitos políticos 

do vereador e ex-prefeito de Tenente Portela, Ibe Fuini. Ele teve recurso 
negado pelo STJ.

RETROSPECTIVA 2018
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A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho
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www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1151Anilda E. Scholle
Aposentada

Indíce Firjan revela que Tenente Portela pouco avançou nos últimos anos em geração de emprego e renda

Falta 
emprego 
e renda

Dados do Firjan demosntram:

Ministério da Saúde 
reconhece habilitação 

de UTI do HSA
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Samu/Salvar  é tema de 
audiência extrajudicial 
conjunta

Redentora  realiza obras 
de drenagem pluvial no 
setor urbano

Corede Celeiro obteve 
30,6 mil votos na 
Consulta Popular

Pag.05

Pag.12

Pag.15

HAYAT NA REGIÃO
Três Passos é uma das seis 

cidades escolhidas para receber 
o espetáculo do grupo de dança 

árabe de Ijuí. Pág. 3

ROTA ORGANIZA 
TURISMO DE 
INVERNO
Pontos turísticos e seis 
novos roteiros foram 
criados. Pág. 5

BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS SÃO 
HOMENAGEADOS

Não-Me-Toque conta 
com associação
desde 2015. Pág. 4

ANO 10 - Nº 504 - JULHO DE 2018

REGIONAL
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A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho
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www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1154Pruciano Adenilson
 Advogado e Corretor de Imóveis

Tecnologia
poderá ser 

nova arma no 
combate ao 

crime
César Schirmer,
secretário estadual de segu-
rança pública, esteve reuni-
do com prefeitos
nesta quinta-feira.
Projeto de
videomonitoramento é uma 
das opções apresentadas 
para a região.

18 
pessoas 

no 
hospital

Operação ataca 
presença de facção 

na região

Descarte de lixo irregular 
contamina trabalhadores 
em usina de reciclagem

Professor é 
afastado por 
suspeita de 
assédio sexual

Coronel Bicaco

Pag.08 & 09

Pag. 12

Pag. 15

Pag. 13

DESCENDENTES 
HOLANDESES

Não-Me-Toque sediou maior 
encontro de integração, na 
última semana. Pág.5

PRODUÇÃO ORGÂNICA 
REDUZ CUSTOS

Produzir o próprio 
alimento pode gerar 
economia de 90%. Pág.4

COMEÇA A
COXILHA NATIVISTA

Em sua 38ª edição, evento reúne gaúchos e aquerenciados de todo o 
País, e tem entrada gratuita nas arquibancadas pelo segundo ano. Pág.3

ANO 10 - Nº 507 - JULHO DE 2018

REGIONAL

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho
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www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1155Ildo Leonar Biguelini
 Agricultor

Tenente Portela teve maior 
perda de eleitores na região

- Queda em Tenente Portela ajudou 
puxar índice para baixo na 101ª Zona 
Eleitoral para mais de 4%.
- Na 140ª Zona Eleitoral o número de 
eleitores cresceu no mesmo período.
- Redentora é o município que mais 
teve registro de novos eleitores.

As fotos 
portelenses 
que estão 
conquistando 
a critíca e o 
público

Conheça um pouco sobre 
o trabalho da psicóloga e 
fotógrafa de Tenente Por-
tela Marisi Bilini, que já 
participou de exposições 
em diversas cidades gaú-
chas.

Vista Gaúcha:
Município se 
destaca em 
campanha de 
vacinação
Redentora:
Oficina de 
música motiva 
e inspira 
crianças   

Pag.08

Pag. 09

INVERNADAS 
ARTÍSTICAS

Escola de Tenente Portela 
promove ofi cina de dança 
gauchesca. Pág.4

QUALIFICAÇÃO
PARA EMPRESÁRIOS

Curso irá contribuir com 
o desenvolvimento 
econômico e social. Pág.4

DIAS DE CAMPO
 Região de Santa Rosa tem mais de 40 dias de campo 
 agendados para este semestre, com ênfase na gestão 

 sustentável de propriedades rurais. Pág.4

ANO 10 - Nº 508 - AGOSTO DE 2018

REGIONAL

Pag. 06

Pag. 07

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1157Délcio Tavares
Cantor e compositor

63 ANOS
Tenente Portela

Um olhar para o futuro
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R E G I O N A LR E G I O N A L ANO 10 - Nº 510 - AGOSTO DE 2018

PAISAGISMOPAISAGISMO

Bombeiros 
na escola

 Escolas da área de abrangência  
 da 36ª Coordenadoria Regional 
 de Educação participarão 
 de projeto com o Corpo de 
 Bombeiros. Pág. 4

 Famílias de Três 
 Passos participam 
 de atividades. 
 Pág. 2 

 CULTURA  CULTURA 
 Artistas realizam  
 show aberto em 
 Cruz Alta.  Pág. 5

Pag. 07 ao 11

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho
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www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1161Alberto Ruttke
Advogado

Semana Farroupilha: 
Unindo passado e presente

Organizado pelo CTG Guardiões da Fronteira, 
o maior evento da semana farroupilha da 20ª 

Região Tradicionalista começa no domingo.

Crise se acentua e UTI 
do HSA é fechada

 - Forte crise financeira já havia obrigado o 
Hospital a limitar atendimentos na urgência e 
emergência. A decisão de fechar 
provisoriamente a UTI ocorreu em virtude da 
falta de orçamentação pública para o setor

 - Empreendimento vai 
investir R$ 6 milhões 

em Vista Gaúcha

 - Políticas Públicas para 
Mulheres é tema de 

palestra em Redentora

 - FPM já injetou mais de 
R$ 35 milhões na 

microrregião em 2018

ANO 10 - Nº 514 - SETEMBRO DE 2018R E G I O N A L

4º Festival de Cinema de Três Passos recebeu 
mais de 700 curtas-metragens, de cidades de 
todo o País. Foram selecionadas 62 obras. Pág. 3 

Festival de Cinema 
seleciona curtas

NATUREZA EM FOCO

Estudantes de 
Tenente Portela 
realizam projeto 
de preservação 
ambiental. Pág. 2 
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Pag.15

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1163
Marlene Noss

Vencedora  municipal do Grito 
Farroupilha

A cada incêndio se revive expectativa de 
Bombeiros em Tenente Portela

Falta de água ainda é 
realidade no interior 
de Tenente Portela

Pag.09

Pag.15

DEPUTADA ESTADUAL

A Deputada Zilá aprovou a Lei 14.869/2016, 
uma das mais relevantes no combate à 
corrupção no Estado. A LEI DA FICHA LIMPA RS 
estabelece que condenados pela justiça não 
possam ocupar cargos públicos. Mais do uma 
lei, é uma conquista dos gaúchos que buscam 
a moralização da vida pública.

CNPJ Candidato: 31.181.947/0001-70 | Valor da Publicação: R$ 320,00

Na primeira edição de Julho o Jornal Província trazia os números do índice 
Firjan. Em Tenente Portela eles mostravam que o maior problema estava na 
falta de emprego e renda.

#
13 de junho a manchete principal não era nada boa para os proprietários de 

veículos. Haviam 3 mil veículos na Região Celeiro que ainda não haviam 
pago IPVA. O governo ameaçava escrever os inadimplentes em divida ativa.

#
Os números da segurança pública mostravam que os casos de furto haviam 

caído na região.
#
Em 20 de julho o Província destacava que mesmo com o aumento no nú-

mero de empresas, o número de pessoas empregadas vinha diminuindo em 
Tenente Portela.

#
As mortes no trânsito na microrregião também ganharam as manchetes. Fo-

ram duas mortes, naquela semana, em dois dias.
#
Em 27 de julho uma grande operação da Polícia Civil desarticulou a pre-

sença de uma facção na Região Celeiro.

Com o fechamento do número de eleitores por parte do TSE constatou-se 
uma queda no número de eleitores em Tenente Portela.

#
Fotografa portelense ganha destaque com suas fotos que conquistam o 

público e a critica.
#
Um grave acidente deixou duas vitimas fatais em Tenente Portela. O aciden-

te ocorreu no dia 09 de agosto na RST-472.
#
Tenente Portela completou 63 anos e a capa com a foto do busto de Mário 

Portela foi a segunda mais compartilhada do ano nas redes sociais. O Jornal 
Província fez uma ampla matéria sobre o município na edição de 17 de agosto.

#          
Na edição do dia 24 de agosto o Jornal Província mostrava o otimismo dos 

produtores com o desenvolvimento do trigo. Essa expectativa foi frustrada no 
futuro com a baixa qualidade do produto colhido.

#
Na última edição do mês de agosto, um balanço trágico. Mortes no trânsito 

chamavam a atenção fazendo daquele o mês mais violento nas estradas da 
região. A PRE alertava que os acidentes poderiam ter sido evitados se os moto-
ristas estivessem fazendo uso do cinto de segurança.

O mês de setembro começou com a notícia de que Tenente Portela regis-
traria perdas monstruosas com a queda populacional estimada pelo IBGE.

#
A Assistência Social de Tenente Portela convocou, no início do mês, novas 

eleições para preenchimento de vagas no Conselho Tutelar.
#
A semana Farroupilha começa e o Acampamento de Tenente Portela se 

destaca como um dos maiores eventos tradicionalistas dentro da 20ª Região.
#
Em 14 de setembro mais uma notícia ruim. A crise na saúde se acentuava 

e a direção do Hospital Santo Antônio anunciou o fechamento da UTI da 
entidade.

#
57% dos municípios da Região Celeiro não conseguem se manter com 

recursos próprios. A matéria foi destaque no dia 21 de setembro.
#
No dia 28 de setembro o Jornal Província revisitou um problema antigo ob-

servado em Tenente Portela. A falta de água potável no interior do municí-
pio. A Linha da Paz que foi tema dessa reportagem não tem prazo para quando 
terá esse problema resolvido.

RETROSPECTIVA 2018
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=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 12 DE  OUTUBRO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1165Fábio Britzius
Empresário/Miraguaí

Os abençoados 
por Santo Antônio

Detalhes do Primeiro 
Turno na microrregião

Vista Gaúcha vai receber 
nova viatura para a 
Brigada Militar

Municípios da região 
realizam atividades para 
o  Dia das Crianças

Pag. 04

Pag. 06Pag. 08,09& 10

Pag. 07

ANO 10 - Nº 518 - OUTUBRO DE 2018R E G I O N A L

A Turma do Dionísio está com nova peça teatral, 
e prepara apresentações em diversas cidades da 
região, e também fora do Estado. Pág. 4 

Espetáculos
peculiares

 ANIVERSÁRIO 
 DE CATUÍPE 
Programação 
inicia-se na sexta-
feira, dia 12, na Rua 
Coberta. Pág. 3 O
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A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
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www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 26 DE  OUTUBRO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1167Douglas Trindade
Advogado

Combate ao 
DESMATAMENTO

Cacique Carlinhos Alfaiate, preocupado 
com desmatamento na Terra Indígena, 
recorreu a Brigada Militar e FUNAI para 
Operação de combate ao corte ilegal de 
árvores.

Município de Derrubadas 
vai assumir turismo no 

Parque Estadual do Turvo

HSA: Um polo de saúde e 
um pulmão econômico de 

Tenente Portela
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ANO 10 - Nº 520- OUTUBRO DE 2018R E G I O N A L

 Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC estará em  
 Três Passos, Capital da Região Celeiro, em novembro. Pág. 2  
 Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC estará em  

Ciência e 
Tecnologia

 INTEGRAÇÃO                                            
Tenente Portela 
promoveu 
programação para 
adultos e crianças
Pág. 3

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
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=> ROTA DO YUCUMÃ, QUINTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1168Neiva Tolfo Vendruscolo
Engenheira Civil

Transformando
sobras de

madeiras em
divertimento

Artesão portelense chama atenção ao construir 
brinquedos que são verdadeiras obras de arte.

Rodovias:
A esperança é 
que próximo
governo resolva 
o abandono

Veja como votou a Região Celeiro 
durante o 2º Turno

Pag.07

Pag.06

Pag.10

ANO 10 - Nº 521- NOVEMBRO DE 2018R E G I O N A L

A Unijuí vai promover a primeira edição da Feira de Carreiras, maior 
evento de conexão entre empresas e profi ssionais da região. Pág. 3  

Feira das 
Carreiras

   SAÚDE                                                  
Hospital Unimed 
Noroeste investe 
em modernos 
equipamentos
Pág. 5

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho

15003
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Locutor da Rádio Província

105 anos
de 

histórias
para 

contar

Especial
Chácara Sol Nascente é 
opção para o verão em 
Tenente Portela Pag.08

Crise na Saúde
Situação do CACON em 
Ijuí preocupa pacientes 
da Região Pag.15

FOTO: Jalmo Fornari
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Maria Fumaça 
iluminada

Trem turístico passa por 
Cruz Alta na próxima semana, 
abrindo ofi cialmente a 
programação natalina. 
Pág. 3  

Cresce o uso 
da reciclagem 
como fonte de 
renda no País 
Pág. 2

LATINHAS

A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho
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Vanderlei Picollo
Professor e musico

Criminosos 
atacam bancos 
em Redentora

Lazer e aventura 
junto no Águas de 
Moconá

As cartas para o 
bom velhinho

Locais de lazer 3 Especial

Violência

Em uma época digital, onde as cartas já coisas do passado, o
espirito natalino reaviva o romantismo de mandar cartinhas

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1173
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Jogos Sol a Sol
Competições rurais 
reuniram mais de duas mil 
pessoas na fase regional. Ao 
todo, 22 modalidades foram 
disputadas. Pág. 2  

Fidene tem 
reconhecimento por  
responsabilidade 
social Pág. 3
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A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

CADERNO

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho
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=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1175Nilton Braucks
Empresário

Natal:
Tempo de amor

MPF reunirá grupos 
divergentes da Terra 
Indígena do Guarita

Prefeito de Inhacorá 
presidirá a Amuceleiro  
no próximo ano

Questão Indígena:

Nova diretoria:
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Clima 
de Natal 
 Municípios organizam programação 
 natalina, para reunir a comunidade e 
 atrair visitantes. Pág. 2  

RS é o primeiro 
do País a aderir à 
campanha mundial 
da ONU. Pág. 3
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Rodrigo Medeiros, portelense, modelo, emplaca carreira internacional e 
ganhou destaque na edição de 05 de outubro.

#
Em 12 de outubro a matéria principal do Jornal Província foi a respeito do 

desempenho das urnas dos nomes divulgados em uma lista pela presidente 
do Hospital Santo Antônio de políticos, candidatos, que haviam ajudado a 
entidade.

#
Acessibilidade foi um dos assuntos de capa da edição de 19 de outubro. A 

matéria mostrava os desafios de Tenente Portela para enfrentar a questão.
#
Profissionais ligados ao direito em Tenente Portela e na Microrregião plei-

teiam uma nova Vara Judicial na comarca local. Advogados tentam junto a 
OAB a instalação de Subseção da ordem no município.

#
Lideranças Indígenas apoiam a Brigada Militar e FUNAI no combate ao 

desmatamento dentro da Terra Indígena do Guarita.
#
É anunciado que o município de Derrubadas vai assinar convênio com 

o estado para a gestão do Parque Estadual do Turvo. O assunto estava na 
edição de 26 de outubro.

Na edição de 01 de novembro o Jornal Província faz uma matéria sobre o 
artesão Márcio Preci, que fabrica brinquedos com sobra de de materiais.

#
Na mesma edição as rodovias da região entram em pauta. A esperança é 

que o próximo governo solucione o problema das rodovias.
#
Em 09 de novembro a notícia era que além da UTI, o HSA suspendia o 

atendimento na UCI neonatal e buscava uma saída para superar a crise.
#
Na mesma edição, uma boa notícia, todos os municípios da microrregião 

registraram alta no ICMS.
#
Uma talentosa estudante de Alto Barreiro, interior de Tenente Portela, é 

destaque na edição de 16 de novembro no Jornal Província. A jovem faz dese-
nhos super realistas.

#
Na edição do dia 23 de novembro, o destaque foi as comemorações de 100 

anos da Terra Indígena do Guarita.
#
Já na edição do dia 30 de novembro, a capa mais compartilhada nas redes 

sociais no ano. A história de uma senhora portelense de 105 anos de idade.

Na edição do dia 07 de dezembro o destaque foi para os ataques a bancos 
registrados na cidade de Redentora. Criminosos armados explodiram caixas 
eletrônicos na cidade.

#
Na mesma edição, destaque para o Natal da Criança Carente. Centenas de 

Cartinhas de crianças de todos os cantos da cidade foram enviadas para o 
papai-noel da Província.

#
Em 14 de dezembro o Salto do Yucumã voltou a ser destaque no jornal. 

O repórter Jonas Martins visitou a beleza natural pela primeira vez e fez contou 
a impressão que teve no local traçando um paralelo com as novidades que são 
anunciadas para em breve no Parque.

#
O Juri do Caso Bernardo, enfim tem data confirmada pela justiça. Será no 

dia 11 de março, no salão do juri do Fórum de Três Passos.
#
O 23º Natal da Criança Carente acontece e é mais uma vez sucesso de 

público e solidariedade. Na mesma noite a Província realiza a sua festa de 
Natal, que reuniu centenas de ouvintes, que fizeram uma bonita festa ao som de 
Essência da Noite, Anjos do Sul e Cosmo Express.

RETROSPECTIVA 2018
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EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

Dia 17  aconteceu  a audição de Piano de minhas alunas  
Bel, Bhea, Anna e Laura, onde elas se  apresentaram para 
seus familiares para encerramento do ano. Após foi feito 

um coquetel para confraternização..

Este mês um grupo de 
jovens reuniram-se para 
reativar o Interact Clube, 
que já ajudaram o Rotary 

nas atividades natalinas do 
Dindinho.

Dia 15 deste mês Lorenzo, filho de Rúbia e Paulo Mar-
roni, completou seus 10 aninhos numa linda festa na 

SOCAPO, onde as crianças tiveram piscina de espuma 
entre outros brinquedos, 
A festinha foi nota 10 !!!! 

No  dia 8  deste mês foi o dia de Igor Drachler, 
filho do empresário Jocemar e Neusa,  colar 

grau em Medicina em Porto Alegre pela 
UFCSPA.

Dia 16 o Consulado Gremista Portelense, fez o primeiro Natal Azul na ci-
dade onde levaram o Papai Noel tricolor no Dindinho do Rotary, visitando 
todos os bairros  distribuíndo guloseimas e tirando fotos com as crianças 

carentes do município.
Um grupo de mulheres portelenses foram dia 8 assistir o Show do cantor 

Roberto Carlos, na Arena do Grêmio.Elas amaram o show do rei !!!!
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O milho, que já vinha apre-
sentando sintomas de estresse 
hídrico em algumas lavouras, 
foi beneficiado pelas precipita-
ções que ocorrem em diversas 
regiões produtoras no Estado. 
De acordo com o Informati-
vo Conjuntural divulgado pela 
Emater/RS-Ascar nesta quinta-
-feira (27/12), no Norte do Es-
tado e nas regiões da Produção, 
Nordeste, Noroeste Colonial, 
Celeiro e Alto Jacuí, as chuvas 
ocorridas devolveram a norma-
lidade à cultura e trouxeram 
alívio ao quadro preocupante 

que se avistava, de redução na 
produtividade. Já nas regiões 
do Alto da Serra do Botucaraí e 
Vale do Rio Pardo, o milho no 
geral apresenta ótimo potencial 
produtivo, sobretudo nas lavou-
ras em enchimento de grãos, 
que têm seu potencial produ-
tivo favorecido pelas chuvas, 
mas principalmente pelo traba-
lho desenvolvido pela Emater/
RS-Ascar de manejo e conser-
vação do solo que, comprova-
damente neste período de estia-
gem, mantém as lavouras com 
boa umidade no solo, evitando 
perdas aos produtores.

Culturas de verão são beneficiadas pelas chuvas
As lavouras de milho já im-

plantadas no Estado alcançam 
95% da área total, estimada 
em aproximadamente 740 mil 
hectares. Atualmente, 27% das 
áreas estão em desenvolvimen-
to vegetativo, 18% em floração, 
45% em enchimento de grãos, 
9% das lavouras estão maduras 
e por colher e 1% da área já foi 
colhida.

As precipitações dos últimos 
períodos também amenizaram 
o déficit hídrico nas lavouras de 
soja, em especial no Norte do 
Estado. Já em municípios das 
regiões da Fronteira Oeste e 

Campanha, a chuva da semana 
prejudicou os trabalhos de fina-
lização do plantio de algumas 
áreas e o desenvolvimento das 
áreas já plantadas. Percebem-
-se problemas fitossanitários e a 
necessidade de alguns replantes 
das lavouras devido à alta umi-
dade do solo. Em alguns muni-
cípios das regiões da Frontei-
ra Noroeste e Missões, foram 
identificados diversos focos de 

ferrugem asiática, sendo anteci-
pado o controle com fungicidas, 
o que vai acarretar um aumento 
de aplicações nesta safra que se 
inicia.

Restando poucas áreas a 
serem implantadas, a cultura 
avança no Estado, com 89% 
das lavouras na fase de germi-
nação e desenvolvimento vege-
tativo, 10% em floração e 1% 
em enchimento de grãos.

Josem
ar Parise/Em

ater
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

No final do ano, tem uns rituais, umas simpatias que o pessoal 
faz que na dúvida é bom fazer, com diz Dom Jayme “Não creio 
em bruxas, mas que elas ai..ai”.

     Acorde cedo, madrugue, faça um chimarrão bem espu-
mado, de jeito, suspire de estica os botões da camisa, pense nos 
velhos que estão no teu passado, toma mais uns mate até saciar o 
vício e veja o que quer da vida neste ano que vem.

      Depois te arremanga e vamos pra lida, tem de matar uns 
bichos que o churrasco de hoje é dos Buenos.

      Use roupa de baixo colorida... Conforme a cor de suas 
cuecas é o seu desejo pro ano. Isso é de dar dor... pelo amor de 
Deus usa branca e eu já fico feliz em tirar as manchas, te imagina 
de bombacha branca, cueca amarela, tu estás pobre e ridículo, de 
cueca vermelha, mal amado, sem estímulo e ridículo, preta, pes-
simista, mal humorado e ridículo, azul, brigão, irritado e ridícu-
lo, verde, recalcado, pessimista com diarreia e ridículo, marrom, 
não dá pra te levar a sério, colorida, tú gosta de ser ridículo.

     Vá em um açude, rio ou riacho e jogue flores para Nossa 
Senhora, Mãe de Jesus, chamam ela de tudo e tem vários nomes 
em diversas religiões, mas o que importa é esse ato de respeito. 
Esse ano que entra é mais um ano pra agradecer e enfrentar, as 
águas te dão a noção do que te espera.

     Tem romã por ai? Come sete semente de romã e guarde-as, 
coloca na guaiaca ou num saquinho e coloca no armário. É sim-
patia, a semana tem sete dias e é sempre bom uma coisa pra nos 
chamar a atenção do que a gente pensou em fazer durante o ano. 
Se não tiver romã pode ser pitanga, se ainda não tem, ou ainda 
butiá se estiver maduro. O importante é o ritual, guardar e que 
sabe no ano que vem a gente plante essas sementes.

     Coloca a lentilha de molho e põem no fogo que para um 
bom churrasco de fim de ano tem que ter uma lentilha. Dizem 
que traz sorte e gordura para a guaiaca, na verdade é uma planta 
maravilhosa, a superstição diz que traz dinheiro, na verdade é um 
luxo, uma comida completa que junto com a comilança de fim de 
ano a mesa completa.

     Roupa branca, bem... Isso é necessário, pra provar que tu 
estás limpo e essa é uma festa que sempre a noite, ajuda a peo-
nada a não se perder, se um loco cair por ai a gente acha e caso 
algum pense em se desentender, fica feio uns homens de branco 
todo sujo... Já foi um parto pra achar a roupa, eles vão ter mais 
cuidado em se manter.

     Vai no bolicho e compra umas espumantes para as mu-
lheres e pros parceiros de costado, uns garrafões de vinho, umas 
garrafas de cachaça de alambique e uns litros de Fanta e Coca-
-Cola pra gurizada, coloca no gelo e deixe que o bando misture 
e se divirta.

     Vá na beira de um açude e pule 7 vezes, vai ser ridículo, 
é coisa de gringo, certamente as mulheres vão fazer, se tu fores 
supersticiosos, disfarça, pega o cavalo e leva pra lavar e monta 
e desmonta 7 vezes, é uma superstição de gringo, dizem que a 
energia das ondas vão te levar as frescuras e coisa e tal, na ver-
dade “te banha” não vai entra o ano novo sujo e na dúvida leva a 
peonada pra esse ritual, joga um balde de amor gaúcho nos guris 
e tu verás que a festança vai ter outro cheiro.

      Tem um pessoal que diz que comer galinha dá azar, os su-
persticiosos (ovo em conserva não), pois ciscam para trás e isso 
significa atraso na vida. Vais ter que te contentar com carne de 
gado, ovelha, porco e peixe.

    Deixa um lugar na barriga, para uma boa digestão, come 
umas frutas, na frente da nega veia come umas sete uvas, ou pas-
sa de uva, pêssego ou ameixa, butiá ou pitanga... na verdade é pra 
evitar o gás embaixo das cobertas e não iniciar o ano dormindo 
no sofá.

                 (fonte: Portal Missões)
 Seja Feliz!!!
    BOM ANO NOVO.

Tradições de Ano 
Novo na Campa-
nha Pro Gaúcho

Impacto do salário minímo nas 
contas municipais será de mais 

de R$ 2 BILHÕES

O Congresso Nacional apro-
vou na semana passada o novo 
valor do salário mínimo que 
pode ser de R$ 1.006 a partir de 
1º de janeiro de 2019, caso seja 
sancionado pelo presidente da 
República, Michel Temer. O re-
ajuste de 5,45% deve trazer im-
pacto de mais de R$ 2,3 bilhões 
para as finanças municipais no 
próximo ano. Essa constatação 
é da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) que pu-
blicou nesta sexta-feira, 21 de 
dezembro, um estudo com de-
talhes sobre as consequências 
para os Municípios com o pos-
sível aumento.

O novo valor apresenta au-
mento de R$ 52,00 em compa-
ração com o salário mínimo de 
2018. De acordo com a CNM, o 

reajuste deve representar cres-
cimento de 206% nas folhas 
de pagamento municipais. Isso 
pode ocorrer porque a maior 
parte de empregados do país, 
ou seja, mais de 3 milhões de 
funcionários municipais, têm 
suas remunerações vinculadas 
ao salário mínimo.

A expectativa inicial era de 
que o salário mínimo fosse de 
R$ 1.002,00 de acordo com o 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) para 2019. En-
tretanto, o valor aprovado pelo 
Congresso Nacional registrou 
crescimento de R$ 4,00. Caso 
seja confirmado, será a primeira 
vez que o salário mínimo ficará 
acima da R$ 1 mil.

O estudo da CNM ainda 
menciona que o valor do salá-
rio mínimo previsto para 2020 

deve ser R$ 1.076,00. Se isso 
ocorrer, o crescimento em rela-
ção ao ano de 2019 será de R$ 
70,00 e com impacto de mais 
de R$ 3,224 bilhões. O levan-
tamento da Confederação ainda 
ilustra a política de valorização 
do salário mínimo desde 2003.

Segundo a entidade, ao lon-
go de 15 anos, o impacto foi de 
R$ 38,646 bilhões na folha de 
pagamento municipal. A CNM 
lembra que o governo federal 
adotou nos últimos anos uma 
política de aumento de renda 
via aumentos reais do salário 
mínimo. Essa política foi bas-
tante favorável à população e 
aos indicadores econômicos, 
pois aumenta o poder de com-
pra das pessoas. Por outro lado, 
causa problemas de caixa nas 
prefeituras.

A expectativa é que o minímo em 2019 seja de R$ 1006,00

Bancos não abrem no último dia 
do ano de 2018

Esta sexta-feira (28) será o 
último dia útil do ano para aten-
dimento ao público nas agências 
bancárias, com expediente nor-

mal para a realização de todas 
as operações. Na segunda-feira 
(31), as instituições financeiras 
não abrem para atendimento, as 

informações foram divulgadas 
pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

Os carnês e contas de con-
sumo (como água, energia, tele-
fone) vencidos no feriado pode-
rão ser pagos sem acréscimo no 
dia útil seguinte. Normalmente, 
os tributos já estão com as datas 
ajustadas ao calendário de fe-
riados, sejam federais, estadu-
ais ou municipais.

Os clientes também podem 
agendar os pagamentos das 
contas de consumo ou pagá-las 
(as que têm código de barras) 
nos próprios caixas automáti-
cos. Já os boletos bancários de 
clientes cadastrados como sa-
cados eletrônicos poderão ser 
agendados ou pagos por meio 
do DDA (Débito Direto Auto-
rizado).

D
ivulgação
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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

Valor de placas padrão Mercosul assusta pro-
prietários de veículos

Após vários adiamentos, o 
novo sistema de placas de veí-
culos começou a ser implemen-
tado no Rio Grande do Sul. A 
nova identificação passou a ser 
obrigatória a partir de terça-fei-
ra, 18, em veículos zero-quilô-
metro, quando for necessária 
a confecção da placa, seja por 
roubo, furto, perda ou avaria e 
em casos de transferência de 
município ou dono.

No entanto, o que vem cau-
sando alvoroço entre os pro-
prietários, é o valor cobrado por 
tais placas. 

Inicialmente estipulado em 
R$ 219,00, em CRVA’s de cida-
des como Três Passos, o custo 
chega a R$ 280,00, dependendo 
do caso.

Na Capital da Região Ce-
leiro, a demora na liberação do 
emplacamento no site do De-
tran, vem causando indignação 
em quem precisa emplacar seu 
veículo. Conforme informações 
repassadas pra nossa reporta-

gem, a autorização demora em 
torno de 12 até 24 horas, para 
cair no sistema. Outro problema 
que acomete Três Passos é que 
a chapa de impressão das placas 
ainda não está pronta, devido a 
isso, os Órgãos Despachantes, 
tem de se deslocar a Tenente 
Portela para buscar a referida 
placa, o que acarretam em au-
mento de custo e maior demora 
para liberação do veículo.

Em Tenente Portela, por 
exemplo, pelo fato de ser a úni-
ca cidade da região com CRVA 
credenciado para confecção 
da nova placa, o valor é de R$ 
250,00 para o par de placas para 
carros e R$ 150,00 para a placa 
de motos. De acordo com in-
formações repassadas à nossa 
reportagem, até o momento não 
foram registrados atrasos ou 
problemas com relação ao tem-
po para a liberação no sistema.

Somente precisarão colocar 
a placa Mercosul os veículos 
novos (1º emplacamento), ve-

ículos em processo de transfe-
rência de município ou de pro-
priedade, veículos em mudança 
de categoria; e ainda, aqueles 
que tiverem necessidade de 
substituição das placas, como 
avarias, perdas e furtos. 

Os demais veículos não te-
rão data-limite para adaptação 

e poderão circular com as pla-
cas atuais (placa cinza) normal-
mente.

O procedimento para em-
placamento sempre começa e 
termina no CRVA. Com a auto-
rização para confecção da pla-
ca em mãos, o proprietário do 
veículo deve procurar uma das 

empresas estampadoras creden-
ciadas ao Denatran e solicitar a 
placa. A listagem das empresas 
credenciadas ao Denatran, ho-
mologadas pelo Serpro e ca-
dastradas no DetranRS estará 
disponível no site www.detran.
rs.gov.br > Veículos > Placas 
padrão Mercosul.
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Cálculo da aposentadoria muda a partir de segunda-feira
O último dia do ano acionará uma re-

gra implementada por lei em 2015 para 
o cálculo das aposentadorias por tempo 
de contribuição. Conhecida como 85/95, 
essa fórmula será aumentada em um 
ponto em 31 de dezembro, se tornando 
regra 86/96. Ela pode fazer o trabalha-
dor se aposentar ganhando mais.

A regra dá ao segurado a opção de 
escapar do fator previdenciário – criado 
para inibir a aposentadoria antes dos 65 
anos para homens ou dos 60 anos para 
mulheres. Se a soma da idade do traba-
lhador com seu tempo de contribuição 
for 85 (mulheres) ou 95 (homens), há o 
direito à aposentadoria sem desconto. 
Claro, desde que cumprido o tempo mí-
nimo de contribuição de 30 anos, para as 
mulheres, e de 35 anos, para os homens. 
Essa exigência não muda.

A partir do próximo dia 31, a mesma 
soma precisará alcançar 86 e 96. A fór-
mula será aumentada gradualmente até 
2026 (veja abaixo). A boa notícia vem 
da própria Secretaria da Previdência So-
cial do governo federal: quem alcança a 
soma 85/95 neste ano pode se aposentar 
pela regra a qualquer momento, mesmo 
se pedir o benefício em 2019. Mas não 
existe motivo para esperar.

– Não entrar com o pedido tão logo se 
alcance a soma é colocar dinheiro fora, é 
deixar de já estar recebendo. O aposen-
tado recebe valor retroativo até a data do 
pedido de aposentadoria, não desde que 
passou a ter direito a ela – alerta a ad-
vogada e diretora do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP) Jane 
Berwanger.

– A regra 85/95 ganha um ponto e 
passa a ser 86/96.

– Significa que se a soma do tempo 
de contribuição com a idade do traba-
lhador resultar em 86 para mulheres e 
96 para homens não haverá incidência 
do fator previdenciário. 

– É preciso tempo de contribuição 
mínimo de 30 anos para mulheres e 35 
para homens. 

– Não há idade mínima. 
– São necessários 180 meses efeti-

vamente trabalhados.
Exemplo: um trabalhador com 61 

anos de idade e 35 anos de contribui-
ção (a partir de 31/12/2018) soma 96 
(61+35). Esse segurado pode usar a re-
gra.

– A regra ganha um ponto a cada 
dois anos, no seguinte calendário

31 de dezembro de 2018: 86/96
31 de dezembro de 2020: 87/97
31 de dezembro de 2022: 88/98
31 de dezembro de 2024: 89/99
31 de dezembro de 2026: 90/100

 O que muda a 
partir de 31 de 

dezembro deste 
ano

– Por meio do portal Meu INSS, o trabalhador pode acompanhar a evolução 
dos requisitos para solicitar a aposentadoria, tanto por idade quanto por tempo de 
contribuição.

– Também pode controlar os requisitos pelos documentos que tiver compro-
vando as contribuições que eventualmente não aparecem no Extrato de vínculos e 
contribuições à Previdência (CNIS). 

– E pelo próprio portal se dá o encaminhamento do pedido de aposentadoria 
(veja abaixo). No caso das informações insuficientes, o INSS solicita dados ao 
trabalhador – como os comprovantes de contribuições – via online ou em uma 
agência do INSS.

Como conferir os requisitos 
para usar  a regra

MEC autoriza Unijuí a ter curso de Medicina; 
30 vagas já serão oferecidas em 2019

Após mais de 25 anos de tratativas, a 
Universidade Regional do Noroeste do 
Rio Grande do Sul (Unijuí) terá um cur-
so de Medicina. O Ministério da Educa-
ção (MEC) publicou no Diário Oficial 
da União, na quarta-feira (26), autoriza-
ção para que a graduação seja ofereci-
da. O curso poderá ter até 50 vagas, mas 
apenas 30 estarão disponíveis a partir de 
2019.

A autorização do MEC ocorreu após 
visita às instalações da Unijuí e da rede 
de atenção básica de saúde do municí-
pio.

Segundo a reitora da instituição, Cá-
tia Maria Nehring, o curso terá forma-
ção voltada ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). Desde o primeiro semestre, o 
universitário fará observações junto à 
comunidade nos hospitais de Caridade 
e Bom Pastor de Ijuí e no Hospital de 
Panambi. A mensalidade ainda não está 
definida, mas deve ficar por volta de R$ 
7 mil. Serão abertas também especiali-
zações em ginecologia, pediatria e saúde 
da família para médicos formados em 

outras universidades.
— A notícia foi recebida tanto pela 

comunidade acadêmica quanto pela co-
munidade de Ijuí com muita satisfação 
e alegria. Será uma graduação voltada 
à defesa do SUS e da atenção básica. 
Para além da formação, também have-
rá um processo de melhoria da oferta de 
atenção básica e de alta complexidade 
à comunidade. As residências também 
devem atrair jovens para a região – isso 
significa que muitos poderão fixar resi-

dência em municípios que precisam de 
médicos, principalmente atrelados ao 
SUS — diz a reitora. 

A criação do curso de Medicina na 
Unijuí era uma demanda da região No-
roeste do Estado e, sobretudo, da prefei-
tura de Ijuí, uma vez que graduações em 
Medicina tendem a melhorar o atendi-
mento em saúde pública pela constitui-
ção de hospitais-escola.

Em 1992, a Unijuí chegou a aplicar 
um vestibular para Medicina, mas o pro-

cesso seletivo foi anulado pela Justiça, 
após pedido do Conselho Federal de 
Medicina (CFM).

Em 2013, o MEC abriu edital para 
escolher municípios brasileiros que re-
ceberiam novos cursos e, em 2014, Ijuí 
foi contemplado. No mesmo ano, outro 
edital foi aberto, desta vez para a esco-
lha da universidade que sediaria o curso. 
A pasta escolheu o Grupo Estácio, do 
Rio de Janeiro. A instituição carioca, no 
entanto, desistiu, o que motivou o MEC 
a criar outro edital em 2017. A Unijuí 
reforçou o interesse, foi escolhida pelo 
governo federal e agora oferecerá a gra-
duação à comunidade.

As inscrições para o vestibular (reda-
ção mais 40 questões) estarão abertas de 
7 de janeiro a 17 de fevereiro. A prova 
ocorrerá em 24 de fevereiro. A nota dos 
vestibulandos envolverá o resultado no 
vestibular, o desempenho no Enem (o 
vestibulando poderá escolher o resulta-
do de 2015, 2016, 2017 ou 2018) e um 
acréscimo de cinco pontos, dentre o total 
1 mil, para quem fez o Ensino Médio em 
um município da região. As aulas come-
çam em 11 de março.
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Prefeito decreta turno único em 
Tenente Portela

PRF divulga balanço de Operação de 
Natal

ACI realiza entrega de prêmios de 
Campanha de Natal

Culturas de Verão são beneficiadas 
pelas chuvas 

Bancos não abrem no último dia do 
ano

Cálculo da Aposentadoria muda a 
partir da próxima segunda-feira
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Hospital Santo Antônio atende 
voluntário da segunda Guerra

Seu Júlio Alves de Oliveira, 96 anos, passou por uma cirurgia no Fêmur, que fraturou após uma 
queda. Na tarde desta quinta-feira nossa reportagem foi até o Hospital Santo Antônio para conhecer a 
história desse senhor que tem uma passagem icônica em sua vida.

Em 1940, Seu Júlio, ainda um jovem, estava lotado no 4º Regimento de Cavalaria do Exército 
Brasileiro na cidade de Santo Ângelo. Com a iminência do ingresso do Brasil na 2ª Guerra Mundial, 
o capitão do regimento pediu voluntários para se juntar na tropa expedicionária que atravessaria o 
Atlântico para se unir as tropas aliadas e combater os nazistas. Seu Júlio foi o primeiro a dar um passo 
a frente.

Levado ao Rio de Janeiro ele ingressou na tropa que estava treinando para ir para a segunda Guerra 
Mundial. Quando foi novamente chamado os primeiros voluntários, seu Júlio deu o primeiro passo 
mais uma vez. Mesmo demonstrando tanta coragem, o Exército Brasileiro não levou seu Júlio para a 
Guerra. Uma espécie de premiação pela sua coragem. “Fui poupado da Guerra porque era quem mais 
queria ir. Iria para morrer pela minha pátria.” Contou o senhor totalmente lúcido que se recupera no 
HSA e que hoje é morador da cidade de Braga. Ele agradeceu o hospital pelos cuidados.
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