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Desinteresse:
Consulta Popular 
mobiliza poucos 
eleitores e 
demonstra queda 
no interesse pelo 
processo

Centro Cultural (foto) de 
Tenente Portela, um dos 
pontos de votação, teve 
baixo movimento.

Caso Bernardo

Cerca de 25 motoristas 
são multados por dia 

na Região Celeiro

Abandono de animais: 
A triste realidade de 

uma crueldade
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Juíza de Três Passos pede a 
transferência do juri para Porto Alegre
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ELETRÔNICOS 
TÊM DESTINO 
CORRETO

Não-Me-Toque recolheu 
mais de 10 toneladas de 
equipamentos. Pág. 3

DIA DO DESAFIO 
MOVIMENTA 
POPULAÇÃO

Três Passos é uma das 
mais de 450 cidades 
que aderiram. Pág. 4

LEI DO 
VENENO

Inca, Fiocruz, Ministério Público Federal (MPF), Ibama, Anvisa, entre 
outras instituições, publicaram notas públicas contra o projeto de lei 
que quer mudar legislação dos agrotóxicos no Brasil. Pág. 3
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Terceirização na prática
Jonas Krüger 

Falando de Política
Por Percival Puggina

Você já reparou no quanto a esquerda detesta o Brasil? Ob-
serve o mimimi histórico que nos é despejado em salas de aulas 
e em fake analysis da mídia ideologicamente manipulada: o Bra-
sil explorado, suas riquezas drenadas, “veias abertas” ao longo 
dos séculos por um colonialismo de péssima origem, que nada de 
bom produziu e a ninguém dignifica. Bem ao contrário de todos 
os povos, o brasileiro é ensinado a se constranger de sua história 
e a repudiar suas raízes. Rotos nossos elos com o passado, o mes-
mo mimimi se volta para as sujeições internas, para a odiosa bur-
guesia europeia, branca, machista, racista, capitalista e sei lá mais 
o quê. Tudo construído para que nos vejamos como cachorros 
vira-latas, uns palermas necessitados da inteligência, sagacidade 
e discernimento dos “intelectuais” e políticos que disponibilizam 
esse condensado de desinformação.

Você jamais ouvirá uma só palavra que nos dignifique. Elo-
giam a latino-americanidade, a pátria grande do Foro de São Pau-
lo e da UNASUL, e vilipendiam nossas origens ibéricas e lusita-
nas. Nessa infeliz preleção, o pequeno Portugal, cujo território é 
uma terça parte do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro Estado 
Nacional europeu, torna-se objeto de ressentimento e desprezo. 
Oculta-se o fato de aquela minúscula nação se haver erguido à li-
derança mundial nos séculos XV e XVI, assumido a tarefa quase 
impossível de povoar o continente brasileiro e trazido a civiliza-
ção ocidental e cristã a esta parte do mundo. Aliás, minimiza-se a 
própria importância dessa civilização que nos proporcionou idio-
ma, fé e cultura. Até a comemoração dos 500 anos do Descobri-
mento foi repudiada!

Grandes figuras da nossa história precisam sumir em breves 
referências que não exaltam sua importância e, menos ainda, os 
propõem ao reconhecimento e à gratidão nacional: José Boni-
fácio, Pedro I, Maria Quitéria, Diogo Feijó, Duque de Caxias, 
Barão de Mauá, Pedro II, Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, 
Rui Barbosa. Eles e tantos outros, em qualquer país que os con-
tasse entre seus filhos, seriam credores de louvor e admiração. No 
contrapelo, os que viram pelo avesso nossa história oferecem o 
culto a José Dirceu, José Genoíno, Carlos Marighella, Luís Car-
los Prestes...

Por isso, multidões se emocionam com os vídeos do Brasil 
Paralelo. Eles enfatizam nossa dignidade, nossos méritos, os fun-
dadores da pátria. Sobram-nos razões para o justificado orgulho 
nacional que todos os povos têm e no qual fundam parte de suas 
energias. Não somos filhos da macega! Não se trata de ocultar 
recantos sombrios de nosso passado (qual país não os tem?), mas 
de fazer o que os demais fazem, valorizando os muitos aspectos 
positivos para neles cravar raízes e com eles estabelecer nossa 
identidade nacional.

A conta política da história mal contada se materializa em 
submissão aos narradores que também se apresentam como re-
dentores da riqueza nacional. Em cinco séculos, apenas os 14 
anos de governo petista mereceriam respeito. Tenho ouvido, 
como sedutor relato contado e aprendido, que o Brasil tem rique-
zas abundantes das quais e graças às quais todos poderiam viver 
na fartura. É parte do processo de dominação cultural preservar 
e reforçar a atitude dependente e subalterna em relação ao Esta-
do, entendido como inesgotável provedor de nossas necessidades 
comuns e de nossa segurança individual. O Estado precisa ser 
grande e forte para que à sua sombra possamos viver em meio a 
muitas estatais, empregos públicos e pressuroso atendimento de 
todas as demandas sociais. Os sedutores que nos querem dominar 
se apresentam como portadores desse cardápio de muitos direitos 
e escassos deveres, a preços de liquidação, embora no delivery só 
disponibilizem miséria e totalitarismo.

SEDUÇÃO E DOMINAÇÃO 
CULTURAL

Opinião

Está cheirando a hexa

Durante anos, uma das grandes reivindicações do empresariado foi a possibilidade de ampliar a 
terceirização para além de atividades como segurança e  limpeza, seguindo modelos bem sucedidos nas 
economias americana, europeia e asiática.

As alterações legislativas que entraram em vigor em 2017, além de inovar, trazem a tão almejada 
segurança jurídica nesta modalidade de contratação: a Lei da Terceirização (13.429), aprovada e publi-
cada no Diário Oficial da União em 31 de março e a Reforma Trabalhista (13.467), aprovada em 13 de 
julho e que passou a valer em 11 de novembro.

Ao longo de 2018, vimos no ambiente empresarial a criação de comitês de estudos para avaliar os 
impactos da terceirização na indústria e a partir daí, planejar e implementar projetos neste formato de 
contratação nas organizações.

Inovação, qualidade do serviço, competitividade em custos e flexibilidade de  contratação são alguns 
pilares que podem tornar a terceirização uma opção mais estratégica. Tanto em áreas operacionais, ad-
ministrativas ou  técnicas altamente especializadas, quanto em projetos de duração determinada. Mas 
não existem fórmulas prontas: cada possível situação de terceirização deve levar em consideração as 
peculiaridades do negócio.

Considerando que contratantes de serviços terceirizados poderão utilizá-los para quaisquer ativida-
des – inclusive a principal – uma das principais vantagens é a delegação de processos a terceiros com 
ganhos em produtividade e eficiência. O trabalhador terceirizado chega ao posto de trabalho contratado 
e treinado para desempenhar suas funções. Toda a gestão deste recurso – da folha de pagamento às 
férias ou substituições – também não interfere na rotina do contratante.

Como foi dito por Lívio Giosa, introdutor desta questão no Brasil, ‘a terceirização é uma prática 
consagrada de gestão e definida como modelo e instrumento de aperfeiçoamento dos métodos admi-
nistrativos nas organizações.”

Em um cenário onde tecnologias e modelos de negócios avançam rapidamente, adotar esta possibi-
lidade mais flexível de contrato contribui para que os executivos foquem seus esforços naquilo que é 
fundamental para a sustentação e o crescimento de seus negócios.

Super acreditado antes da Copa do Mundo, desacreditado no pri-
meiro jogo da competição e ainda vista sob muito olhares de suspeita 
a seleção brasileira comandada pelo gaúcho Tite vai em frente na prin-
cipal competição esportiva do mundo.

O Brasil de Neymar não é nem de longe o Brasil de Pelé, Garrin-
cha, Romário ou Ronaldo que foram os líderes técnicos de nossas equipes campeãs do mundo, mas tem 
conseguido, assim como a grande maioria dos demais gigantes, avançar na competição se não dando 
o show que muitos torcedores esperavam, pelo menos vencendo o suficiente para seguir vivo e passar 
pela primeira fase sem muitos problemas. Diferente do que aconteceu com a Argentina que precisou 
jogar na última rodada da primeira fase como se estivesse jogando uma final, ou a Alemanha que mes-
mo jogando como se fosse uma final, precisou voltar para casa mais cedo.

A classificação brasileira para as oitavas de final foi uma prova de que o time pode sim sonhar com 
o título do mundo mais uma vez. Tem uma equipe que se não é brilhante também não está nenhum 
pouco atrás de seus principais adversários e tem a estrela de alguns jogadores que podem desequilibrar, 
como é o caso do próprio Neymar, muito criticado atualmente, e de Philippe Coutinho festejado como 
melhor jogador do time até aqui.

É curioso como a historia pode se repetir. Todas as copas que o Brasil ganhou na sua história fute-
bolística contracenaram com alguma crise ou momento anormal politicamente vivido pelo país. Em 58 
vinha do pós Getúlio Vargas e pairava sobre o país o medo de que os comunistas tomassem o poder. Em 
62 foi no turbulento momento em que o golpe militar foi ensaiado e planejado para ser concretizado 
em 64. Em 70 vivia sob a rege mão de ferro de um sistema ditatorial que se aproveitou da competição 
para lanças a infame campanha: Brasil, ame-o ou deixe-o. Em 94 começava escapar das garras da super 
inflação e vivia a expectativa que o real daria certo com FHC. Em 2002 vivia o auge da expectativa so-
bre a eleição de Lula que se confirmaria naquele ano, abrindo alas para a esquerda na América Latina.

É verdade que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas também é verdade que para quem 
gosta de futebol, qualquer coincidência ou superstição é muito bem-vinda. Se o Brasil vai ganhar a 
Copa ou não é algo que somente saberemos nos próximos dias, mas que os preságios são bons, isso 
ninguém pode negar.
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Tribuna  Popular

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

jalmoafornari@yahoo.com.br

Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Ju-
diciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em 
Geral, Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito 
do Consumidor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis 
em Geral. 055-3551-3119

HUMOR
Resolva as questões abaixo sobre 

os jogadores inscritos  na Copa do Mundo 
na Rússia e mostre que você não conhece 
apenas Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. 
1. Volante da seleção do Brasil 
( ) Fred ( ) Barney ( ) Vilma
2. Centroavante do Brasil 
( ) Taison ( ) Holyfield ( ) Maguila 
3. Atacante da Rùssia 
( ) Smolov ( ) Is my love ( ) 1,99
4. Atacante do Egito 
( ) Salah ( ) Cozinhah ( ) Quartoh
5. Zagueiro do Uruguai 
( ) Godin ( ) Fofin ( ) Obesin
6. *Atacante de Portugal*  
( ) Quaresma ( ) Páscoa ( ) Semana Santa
7. Goleiro da Espanha 
( ) Reina ( ) Impera ( ) Governa 
8. Meia do Marrocos
( ) Boussoufa ( ) Buzanfa ( ) Bussunda
9. Atacante do Irã 
( ) Reza ( ) Prece ( ) Oração
10. Zagueiro da França 
( ) Umtiti ( ) Doistitis ( ) Trêstitis
11. Atacante peruano 
( ) Guerrero ( ) Combatente ( ) Gladiador
12. Lateral da seleção do Peru 
( ) Advincula ( ) Clavicula ( ) Cuticula
13. Atacante da Dinamarca: 
( ) Cornelius ( ) Chifrudius ( ) Último a sabe
14. Zagueiro da Argentina 
( ) Mercado ( ) Feira ( ) Quitanda
15. Atacante da Argentina 
( ) Aguero ( ) Terrero ( ) Aguacero
16. Zagueiro da Croácia 
( ) Vida ( ) Morte ( ) Purgatório
17. Atacante da Nigéria 
( ) Musa ( ) Miss ( ) Beldade
18. Meia da Suíça 
( ) Zakaria ( ) Mussu ( ) Didi Mocó
19. Zagueiro da Costa Rica 
( ) Calvo ( ) Careca ( ) Cabeludo 
20. Atacante do México 
( ) Peralta ( ) Traquina ( ) Travesso
21. Goleiro do México 
( ) Corona ( ) Tequila ( ) Corote
22. Meia da Bélgica 
( ) Carrasco ( ) Algoz ( ) Tirano
23. Goleiro reserva da Bélgica 
( ) Mignolet ( ) Contrafilet ( ) CoxãoMolet
24. Meia do Panamá
( ) Arroyo ( ) Feijoyo ( ) Macarroyo
25. Zagueiro do Panamá 
( ) Machado ( ) Foice ( ) Picareta
26. Atacante da Polônia 
( ) Lewandowski ( ) Joaquim Barbosa ( ) 
Gilmar Mendes
27. Atacante de Senegal 
( ) Mané ( ) Otário ( ) Trouxa
28. Atacante da Colômbia 
( ) Bacca ( ) Babacca ( ) Panacca
29. Meia da Colômbia 
( ) Cuadrado ( ) Ruetângulo ( ) Ruedondo

Novo site

O sistema Província esta colocando no ar 
seu novo site responsivo, isto com liberda-
de de acesso mobile com o design da web. 
O objeto é dinamizar ainda mais as infor-
mações uma vez que a audiência virtual 
tem atingido recordes nos últimos meses. A 
partir de então o Sistema irá efetuar comer-
cializações de anúncios. Além de portar o 
acesso à rádio Província o site permitirá a 
leitura do Jornal Província em seu celular.

Gratidão!!!

As ditas emendas são apenas a redistribui-
ção do dinheiro do povo para amenizar as 
dificuldades do povo, com um carimbo po-
lítico, é claro. Porém, necessitam da inicia-
tiva de um ou de uma bancada de parlamen-
tares. Foi o que aconteceu com a emenda 
das máquinas agrícolas. Muitas prefeituras 
receberam os equipamentos com discursos 
e manifestos de reconhecimento, outras si-
mularam que os equipamentos poderiam 
ser uma conquista dos administradores,..
kkk

Preocupação!

Teria sido publicado um edital pela Prefei-
tura informando dos valores da taxa de me-
lhoria que seria cobrado dos moradores da 
rua Irapuá aqui na cidade. Algumas pessoas 
afetadas pela “melhoria” reclamam que os 
recursos do asfalto seriam de uma emenda 
do então deputado Ronaldo Nogueira, liga-
do a Assembleia de Deus, embora sem es-
pecificar, destinada para melhorar o acesso 
ao templo, onde os valores alocados cobri-
riam todos os custos do acesso da igreja até 
a avenida Santa Rosa. Mesmo sendo legal 
o desmembramento dos valores da emenda 
é injusto na percepção de alguns cidadãos.

Resfriado e gripe

Embora muita gente afirma que sejam a 
mesma coisa, há sim diferença entre resfria-
do e gripe. Os sintomas do resfriado, ape-
sar de parecidos com os da gripe, são mais 
brandos e duram menos tempo – entre dois 
e quatro dias. Eles incluem tosse, congestão 
nasal, coriza, dor no corpo e dor de gargan-
ta leve. A febre é menos comum e, quando 
presente, ocorre em temperaturas baixas.

***É sacanagem... Os rapazes trocaram te-
lefone no ônibus para zoar do patrãozinho...
kkk . O cara quase pirou!
***Dizem por aí que tem poste se educan-
do em mijar nos cachorros...
***O que faz o amor! Adolescente local 
pede demissão para se dedicar mais ao na-
morado.
***Dizem por aí, ou melhor esta na ZH, 
que o surgimento do dito “Moda Miguelão” 
está relacionado ao ex-prefeito de Giruá 
Miguel Szostkiewicz.
***Taí!! Constipação é uma expressão que 
deve ser acompanhada de um local, senão 
fica feio anunciar a situação em público.
***Circula por aí documentos que provam 
que os critérios de cobrança de impostos 
não são igual para todos.
***O pessoal da casa tem regras mais bran-
das a ponto de poder dever e financiar cifras 
bem elevadas.

TRÂNSITO:

Quase 4 mil multas até maio na região

Informações reveladas pelo Detran nesta semana informam que o município de Campo 
Novo continua sendo o que mais registra infrações de trânsito na região. No total até maio 
foram registradas mais de 3,7 mil infrações nos 21 municípios e 936 foram em Campo 
Novo. Em 2017 de 10.012 infrações, 3.343 são de lá. A explicação é simples, entre todos os 
municípios da região, Campo Novo é o único que tem um pardal fora do perímetro urbano 
que fiscaliza o acesso da BR-468 à RS-155 na localidade esquina Boa Vista.

***Todas as pessoas irão morrer, mas uns 
têm promessa de morte anunciada...
***É o que dá fazer Botox aos poucos. 
Quando se ataca as rugas da testa os pés de 
galinhas do olho voltam a reaparecer.
***Dizem que daqui a uns tempos alguém 
inventa um Botox definitivo...kkk
***A moça apareceu tão bem maquiada no 
facebook que todos os amigos duvidaram 
que era ela mesma...kkk
***Dizem por aí que se as eleições passa-
das fossem hoje teria gente sem candidato 
a vice.
***Os bastidores dão conta que não tá fácil 
a relação entre as duplas em pelo menos três 
municípios da região.
***Dizem por aí que os fofoqueiros de 
plantão tem andado mais rápido do que as 
próprias fofocas.
***Tem uns que outros que já estão sendo 
chamados até de fonte de informação.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
25/06/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realiza-
da no dia 25 de Junho de 2018, com as seguintes presenças: Vereador 
Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: NATA-
NAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MARRONI 
FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, 
ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB, DERLI DA SILVA/PSDB e MARILENE FÁTIMA 
SILVEIRA/MDB Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a 
Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores 
e o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspon-
dências recebidas pela Casa.

Dando prosseguimento, passou para o espaço de requerimentos e 
proposições dos senhores Vereadores:

Da Vereadora Marilene Fátima Silveira:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor com-

petente para que seja dada continuidade na instalação da rede de água do 
Marco da Pedra, uma vez que a mesma já está projetada a vários anos.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor 

competente para que informe a esta Casa Legislativa qual o número de 
servidores municipais que estão lotados em cada Secretaria Municipal, 
incluindo servidores efetivados, contratados e os cargos em comissão.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1 – Requereu o envio de correspondência ao Sr. Prefeito Municipal, 

Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Esportes, para-
benizando-os pela belíssima organização do Campeonato Municipal de 
Bocha, que teve seu encerramento na última sexta feira, dia 22 de ju-
nho. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Elessandro Tiago 
Fuck, Itomar Ortolan, Rosângela Fornari e Odilo Gabriel.

2 – Requereu o envio de correspondência parabenizando a equipe 
de bocha da localidade de Nossa Senhora da Saúde, a qual se sagrou 
campeã municipal de bocha, no último dia 22 de junho.

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 – Requereu o envio de correspondência aos familiares da Sra. Ma-

tilde dos Santos, transmitindo condolências em razão do seu falecimen-
to ocorrido no ultimo dia 24 de junho.

Da Vereadora Rosângela Fornari: 
1 – Requereu o envio de correspondência a toda a Diretoria da Co-

munidade de Perpétuo Socorro, parabenizando a todos pela organização 
da festa do padroeiro da localidade, realizada no último domingo, 24 
de junho. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Derli da Silva.

2 - Requereu o envio de correspondência à diretoria da Escola In-
fantil Descobrindo o Saber, parabenizando-a, bem como a todos os pro-
fessores e funcionários pelo excelente jantar oferecido aos pais, alunos 
e comunidade em geral, realizado no último sábado, dia 23 de junho. 
Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Rubens Furini, Odilo 
Gabriel, Marilene Silveira e Derli da Silva.  

Dos Vereadores Elessandro Tiago Fuck e Natanael Diniz de Cam-
pos:

1 – Requereram o envio de correspondência à RGE, parabenizando-
-a pela inauguração da Subestação de Energia em Tenente Portela, que 
ocorreu na última quinta feira, dia 21 de junho. Este requerimento foi 
subscrito pelos vereadores Luis Claudir dos Santos e Derli da Silva.

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 40/2018: Altera a redação do 

§2º, do artigo 5° e da estratégia 17.2, da Meta 17, da Lei Municipal nº 
2.300/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME e dá ou-
tras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 42/2018: Altera o quadro do 
artigo 1º, da Lei Municipal n° 2.461/2017, que autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal proceder à contratação temporária de profissionais para 
atuarem na rede de ensino municipal e dá outras providências. Este pro-
jeto foi aprovado por unanimidade de votos.

Projeto de Lei Legislativo n° 04/2018, de autoria da Vereadora Ro-
sângela Fornari: Assegura ao Grupo da Melhor Idade “Amizade Sem 
Fronteiras” as comemorações do Dia do Homem. Este projeto foi apro-
vado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, do Vereador 
Luis Claudir dos Santos. 

Projeto de Lei Legislativo n° 05/2018, de autoria do Vereador Ru-
bens A. M. Furini: Institui e oficializa o “Baile do Picadão” e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 

Anteprojeto de Lei de Autoria do Vereador Rubens A. M. Furini: 
Institui o Programa Caminhando Melhor, no âmbito do Município de 
Tenente Portela. Este anteprojeto foi aprovado por unanimidade de vo-
tos. 

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 26 de 
Junho de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenentepor-
tela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Portela.   

Braga realiza curso de saneamento
A Administração Municipal 

de Braga através da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial em parceria com o Sindi-
cato Patronal de Campo Novo 
e SENAR/RS promoveu nos 
dias 20 e 21 de junho de 2018 
o curso de Saneamento Básico, 
tendo como instrutor o Profes-
sor Vilson Machado Rodrigues.

O curso que contou com 
público diversificado ocorreu 
no Salão do Bairro União, reu-
nindo todos visando integrar, 
motivar e desenvolver a coor-
denação motora e a autoestima. 
Além disto, o curso que tem 

como objetivo conservar e me-
lhorar o meio ambiente, colabo-
rando para manter as condições 
de higiene e saúde da popula-

ção, também propícia profis-
sionalização dos participantes, 
oportunizando alternativas para 
fonte de renda.

Praça da Bandeira de Três 
Passos será revitalizada

A revitalização da Praça 
da Bandeira é outra ação que 
compreende o Programa Três 
Passos de Cara Nova e deve 
ser executada durante o mês de 
agosto pela Administração Mu-
nicipal.

Conforme a Secretaria 
Municipal de Obras e Viação 
(SMOV), na Praça da Bandeira 
ocorrerá a substituição do pas-
seio por piso intertravado e piso 
tátil, possibilitando um novo vi-
sual e principalmente mais se-
gurança ao público que circula 
no local.

“O piso tátil por exemplo, 
é em alto relevo, dispondo de 
formas que auxiliam pessoas 
com deficiência visual a pode-
rem caminhar em um local com 
mais segurança”, explicou a 
secretária Municipal de Obras, 
Janete Bourscheid.

Ainda, o passeio da Prefei-
tura Municipal, ao lado da Rua 
Borges de Medeiros, conforme 

anuncia o prefeito Municipal, 
José Carlos Amaral, será substi-
tuído aos moldes do da Praça da 
Bandeira. Ele informa também, 
que o muro será demolido e re-
construído, dando início ao pro-
cesso de revitalização do local.

O edital do processo lici-
tatório, tanto da Praça quanto 
para o muro e passeio da Pre-
feitura, foi publicado no dia 21 
de junho, então até o dia 12 de 

julho, as empresas têm prazo 
para entrega da documentação. 
Decorridos os prazos legais, 
a previsão de início das obras 
será para o mês de agosto.

Na Praça da Bandeira o valor 
investido será de R$25.641,76, 
já no muro e passeio da Prefei-
tura a quantia de R$80.276,00, 
ambas as ações serão realizadas 
com recursos próprios do Mu-
nicípio.

Projeto já está em processo de licitação

D
ivulgação

Coloradas Portelenses realizam 
sorteio de ação entre amigos

Unidas pelo amor ao time, as 
mais de 35 mulheres integran-
tes do clube denominado Colo-
radas Portelenses seguem com 
suas atividades a todo vapor. 
Na noite da ultima quarta-feira, 
21, no restaurante Don Luiggi 
ocorreu à entrega das premia-
ções aos contemplados da ação 
entre amigos voltada para a 
implantação de um outdoor no 
pórtico de entrada de Tenente 
Portela. O clube parabeniza os 
contemplados e agradece a co-
laboração de todos, ressaltando 
que a entidade é aberta a todas 
torcedoras que tiverem interes-
se em participar.

1º prêmio – R$600,00: nº 969 - Luisa Silva Barth
2º prêmio – Um porco, no valor de R$200,00: nº 087 - Liane 

Schlenmer
3º prêmio – Camiseta oficial: nº 163 - Edio Crestanello
4º prêmio – Uma mateira completa: nº 779 - Claudio José Fu-

rini
5º prêmio – Duas cadeiras de área: nº 118 - Luciana Ferrari 

Por Raiana  Silva
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Brado do Bardo
Por Jonas Martins - www.bradodobardo.com
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Ele era um menino brincalhão e levado. Gos-
tava de correr pelo bairro com os amigos. Jogava futebol na rua 
e comemorava como um craque quando marcava um golaço nas 
traves improvisadas com um par de chinelos havaianas.

Sorria com os amigos e se escondiam no canto do mato para 
olhar as beldades das revistas de mulheres nuas. Olhava de longe 
para a Ritinha, a menina com vestido de chita e cabelo de Chiqui-
nha que estudava na sua escola. Ele sonhava em ser jogador de 
futebol.

Um dia o menino cresceu. No ensino médio se deu conta de 
que precisava estudar, afinal, tinha que ser alguém na vida, supe-
rar as expectativas dos pais e se formar... e se formou, com louvor. 
Foi o melhor aluno da classe.

Os amigos foram comemorar a formatura em uma viagem, ele 
não foi. Queria ir, é verdade, mas aquele não era o momento, pre-
cisava estudar para fazer o vestibular. Estudou dia e noite. Resul-
tado: primeiro lugar para o curso de medicina. Os pais estavam 
orgulhosos. Ele estava orgulhoso. Festa completa.

Na faculdade estudava muito, afinal, não queria apenas ser um 
médico, queria ser o melhor na profissão. Reencontrou a Ritinha, 
aquela lá da escola, do seu tempo de infância. Engatou um na-
moro. Estava indo tudo bem. Ele estava mais apaixonado do que 
nunca. Ele a amava com toda a sua força. Queria muito se casar. 
Ritinha era tudo o que ele tinha sonhado na vida. Parceira, fiel em 
todos os sentidos, guerreira e o entendia. Ritinha seria sua mulher, 
não tinha dúvida, ela era a mulher de sua vida. Ele a amava.

Eis que um dia morreu a avó de Ritinha. Teriam que viajar 
para o interior para ir ao enterro. Seriam cinco dias fora. Não 
podia deixar a faculdade por cinco dias. Ela entendeu e se foi. Ele 
ficou. Eis que no interior Ritinha conheceu alguém e nunca mais 
voltou. Ele chorou. Queria ir atrás dela, mas não podia, tinha a 
faculdade.

Então se formou e começou a trabalhar. Logo conheceu a Már-
cia e se casou rápido. Nunca amou Márcia como amava Ritinha, 
mas ela era uma boa pessoa. Não tinha muito tempo para ficar 
com ela. Precisava trabalhar. Houve um dia que ela o convidou 
para viajarem. Ir para algum lugar só os dois. Ele queria muito ir, 
mas estava construindo a sua casa e mais uma vez decidiu vender 
as férias.

No ano seguinte ela estava grávida e nasceu seu primeiro filho. 
Então conseguiu um segundo emprego. Precisava de dinheiro. Ti-
nha que fazer uma poupança para garantir o futuro do filho. Tinha 
acabado de comprar um segundo carro. Estava prestes a comprar 
uma segunda casa.

Depois veio o segundo filho. Ele continuou trabalhando. Már-
cia cuidava da casa. Ele trabalhava em dobro na esperança de 
comprar uma casa na praia. Concretizou o sonho, mas foi poucas 
vezes lá, já que sempre que sobrava um tempo tinha pouca vonta-
de de pegar a estrada.

Um dia recebeu um convite para ir a um encontro da sua velha 
turma de escola. Seria uma festa para relembrar aqueles tempos 
com amigos que não via há muitos anos. Começou a lembrar da 
turma e bateu uma saudade no peito. Queria ir. Desta vez não 
tinha nada que o impedisse.

Foi justamente naquele dia, em que estava se preparando para 
viajar, que houve uma reunião no hospital que decidiu quem seria 
o novo diretor. Márcia lhe disse que ele não precisava do cargo, 
que ele somente trabalharia mais, que ia ter ainda menos tempo 
para ficar com os filhos. Ela de fato tinha razão, mas não conse-
guia compreender. Ele precisava daquele cargo. Ele tinha que ter 
aquele cargo, afinal, aquilo era tudo que ele sempre sonhara. Não 
foi na viagem que queria, mas, em compensação, garantiu o cargo 
de diretor no hospital.

Então o primeiro filho terminou o ensino médio. Infelizmen-
te no dia da formatura ele não pode ir. Tinha acontecido alguma 
coisa no hospital que ele precisou resolver. O filho ficou dias sem 
falar com ele.

Então o menino passou no vestibular e ele-o presenteou com 
um carro. Não pode levar o guri para escolher o veículo, porque, 
mais uma vez o trabalho lhe obrigou a ficar atarefado. O menino 
saiu de casa e foi para faculdade. Ele foi uma vez olhar o aparta-
mento que alugara para o filho. Foi a única visita em quatro anos 
de faculdade. Depois o seu menino, que se tornara engenheiro, 
tomou o seu próprio rumo na vida.

Seu segundo filho nem foi para faculdade. Tornou-se esquei-
tista profissional. Foi uma decepção, até ele ver um menino che-
gar no hospital esfolado depois de um tombo e dizendo que quan-
do crescesse queria ser igual ao seu filho.

Teve um orgulho grande e  sentiu que precisava ir vê-lo em 
ação. Programou-se várias vezes, mas nunca conseguiu. Quando 
não era uma coisa era outra. Via de vez encontrava alguma notícia 
sobre o menino na internet e pensava “Este é meu filho!”. Mas o 
seu garoto se aposentou sem que ele conseguisse ir vê-lo.

Hoje o garoto que fora uma vez chamado de levado e que 
gostava de jogar bola na rua, está velho, numa cama de hospi-
tal e morrendo. Ainda consegue ver a Márcia, que com um novo 
namorado, lhe visita de vez  em quando. Os filhos aparecem às 
vezes, mas todas as visitas são extremamente rápidas. Queria que 
eles ficassem mais, mas eles não podem, afinal, eles têm que tra-
balhar. Enquanto isso ele só pensa em todas as coisas que fez ou 
deixou de fazer e se pergunta: Valeu à pena?
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Valeu a pena?

No último dia 19 membros 
da Receita Municipal de Re-
dentora realizaram atividades 
junto as dependências da  Es-
cola Municipal Maria Belmont 
Albert no Bairro 9 de julho.

Os Fiscais da Receita Muni-
cipal conversaram com turmas 
do 6º e 9º ano, falando sobre 
a importância dos tributos na 

sociedade, a função social dos 
tributos e como a Educação Fis-
cal pode ajudar no dia a dia da 
sociedade.

Eles ainda ressaltaram que 
as ações neste programa tam-
bém procuram conscientizar 
todos os cidadãos, não somente 
nas escolas. Afinal, a Educa-
ção Fiscal é tratada como uma 

Receita municipal de Redentora 
realiza ações em escolas

ferramenta de “meio” para a 
mediação e conscientização do 
cidadão da importância Cons-
titucional da função social dos 
tributos. De nada adianta o cida-
dão reclamar que paga uma alta 
carga tributária, se na realidade 
omite sua própria responsabili-
dade no processo social, apro-
veitando as “oportunidades” do 
cotidiano para levar vantagem 
pessoal sobre as outras pessoas 
até mesmo nas pequenas coisas 
do dia a dia.

O trabalho desenvolvido 
vem de encontro às metas pac-
tuadas junto ao Estado do Rio 
Grande Sul no Convênio do 
Programa de Educação Tribu-
tária – PIT. Aliado a este Pro-
grama também estão ações que 
visam o combate da sonegação 
fiscal, como por exemplo, as 
ações da Equipe Volante para 
conferência das mercadorias no 
trânsito, objetivando o cumpri-
mento das normativas do ICMS 
no Estado do RS.

Fiscais participaram de ação na Escola Maria Belmont Albert

Coronel Bicaco retoma projetos para 
construção de quadras esportivas

A administração de Coronel 
Bicaco conseguiu reaver uma 
emenda parlamentar do depu-
tado Dionilso Marcon, PT, no 
valor de  R$ 243.750,00 para a 
construção de duas quadras es-
portivas no município. A emen-
da já havia sido direcionada ao 
município no ano de 2012, mas 
segundo a atual gestão, ela foi 
requisitada pela administração 
da época e ela encontrava em-
penhada e não usada.

O recurso tem por objetivo 
a construção de duas quadras 
esportivas nos Bairros Engenho 
e Velho e Nossa Senhora Apa-
recida. 

Segundo as informações re-
passadas pela municipalidade a 
defasagem nos valores dado ao 
tempo percorrido, ou seja, des-
de 2012, vão exi-
gir do Município o 
aporte de mais R$ 
102.410,24 totali-
zando o valor de R$ 
346.160,24 para os 
projetos, que serão executados 
pela empreiteira CAZAROTO 
& DRABACH LTDA, CNPJ 
21.521.837/0001-56, vencedora 
da licitação Tomada de Preços 
nº 06/2018, contratada sob nº 
66/2018. 

O prefeito Jurandir enfatiza 
que todos os esforços devem 
ser realizados para que recur-
sos não voltem a sua origem, e 

é para isso que se trabalha com 
austeridade e responsabilidade, 
que permitem ao Município 

contribuir com uma contrapar-
tida elevada em projetos desta 
natureza, coisa impensável a 
poucos anos.

Para assinatura da Ordem 
de Início das obras, o Prefeito 
Jurandir convidou o Deputado 
Federal Dionilso Marcon, autor 
da emenda orçamentária no ano 
de 2012, registrando seu agra-
decimento pelo recurso, ainda 

Quadras serão construídas 
nos Bairros  Engenho Velho e 

Nossa Senhora Aprecida.

que de longa data. Reforçou a 
postura da Administração em 
valorizar e dar publicidade a 

todos os políticos que 
contribuem para a cons-
trução de Município me-
lhor.

Posteriormente a 
mesma formalidade foi 

adotada com a empresa respon-
sável pela execução das obras.

A construção das duas qua-
dras estão no anseio da comuni-
dade desses dois bairros como 
alternativas para a juventude e 
até para a realização de eventos.

O município ainda busca 
outros recursos e projetos que 
foram abandonados pelo muni-
cípio ao longo dos anos.

Assinatura do projeto em Coronel Bicaco

O
bservador R

egional
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O levantamento de peso é um tipo de exercício que 
pode melhorar a sua saúde, independentemen-
te da sua idade. Na verdade, os cientistas estão 

constantemente descobrindo novas maneiras de beneficiar 
o corpo através do levantamento de peso.

Para os adultos mais velhos, o levantamento de peso e 
outros exercícios de treinamento de força podem ajudar a 
preservar a massa muscular e evitar lesões para manter as 
articulações fortes e tendões, reduzindo os processos do 
envelhecimento.

A grande vantagem é que levantar pesos aumenta a 
massa muscular. Isso não serve apenas para torná-lo mais 
forte fisicamente, aumentando a massa muscular aumenta 
a taxa metabólica. Isso ajuda a evitar o ganho de peso na 
forma de gordura.

Especialmente se você está treinando por estética, le-
vantar pesos, três vezes por semana irá permitir que você 
obtenha resultados depois de apenas algumas semanas. 
Isto vai certamente aumentar a sua confiança e continuar a 
alimentar o seu desejo de ficar em forma, pela melhora da 
imagem corporal.

De acordo com pesquisadores da Universidade da Ca-
rolina do Sul, há evidências convincentes de que o levan-
tamento de peso pode levar a uma redução do risco de 
doenças, o mais importante, a doença cardíaca crônica e 
diabetes tipo 2.

O treinamento de peso também pode ajudar a aumentar 
a resistência. Os músculos que são fortes e podem exe-
cutar mais atividades durante o dia, afinal,  através de le-
vantamento de peso, os músculos podem trabalhar mais 
tempo sem apresentar fadiga.

O treinamento com pesos tem sido muitas vezes mos-
trado para fortalecer os ossos. Esta é outra razão pela qual 
o treinamento de peso é muitas vezes prescrito para adul-
tos mais velhos, porque eles geralmente sofrem de baixa 
densidade óssea (osteoporose).

O treinamento físico com pesos é sem dúvida uma prá-
tica consistente e uma importante ferramenta para melhora 
e manutenção da saúde, independente do gênero e idade, 
melhorando aspectos da qualidade de vida das pessoas.

Vantagens do Levantamento 
de Peso

Obras no posto de saúde e 
aporte financeiros para o bom 
funcionamento da saúde do mu-
nicípio vem sendo uma marca 
registrada do município. Com 
o Hospital Municipal mantido 
quase que 100% com recursos 
próprios, oriundo dos cofres 
públicos, e com uma equipe de 
profissionais especializado que 
atendem diariamente a popula-
ção, com o objetivo de possi-
bilitar uma qualidade de vida 
melhor para as pessoas que pre-
cisam destes atendimentos, o 
município se orgulha de dizer 
que o hospital local,  diferente 
de muitas outras instituições do 
gênero estado à fora está fun-
cionando da melhor maneira 
possível.

Além da qualidade dos pro-
fissionais que atendem diaria-
mente no hospital, o município 
também tem convenio com o 
Hospital Santo Antônio de Te-
nente Portela onde repassa men-
salmente R$ 7.000,00 (Sete Mil 
Reais), para encaminhamentos 
de pacientes que necessitam de 

Vista Gaúcha segue realizando 
melhorias no sistema de saúde

atendimentos especializados. 
Vista Gaúcha ainda conta 

com parceria dos Consórcios 
de Saúde CISA e CIMAU.  O 
Prefeito Celso José Dal Cero, 
destacou que proporcionar uma 
saúde de qualidade a popula-
ção é fundamental e é por isso 
que são investidos cerca de R$ 
200.000,00 (Duzentos mil Re-
ais) mês, para atender bem a 
população.

 Dal Cero destacou ainda 
que a Administração Municipal 
está ampliando a UBS (Unida-
de Básica de Saúde) da sede 
com recursos oriundos da Fun-
do Nacional da Saúde e contra-
partida da receita municipal, 
num valor de R$ 109.961,72, 
obra está que faz parte dos 30 
Anos- 30 ações que serão de-
senvolvidas até final deste ano 
de 2018.

Obras não param no município
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Convênio é assinado com presença do 
Governador Sartori em Santo Augusto
sexta-feira, 22, foi movi-

mentada em Santo Augusto. 
Autoridades políticas locais e 
regionais, entre elas o Gover-
nador, José Ivo Sartori, se reu-
niram no CTG Pompílio Silva 
onde participaram da soleni-
dade de inauguração das obras 
de restauração da ERS-155 e 
também da assinatura de um 
convênio do Programa Badesul 
Cidades.  As informações são 
da Rádio Querência.

Esse convênio, no valor de 
R$ 3.580.000,00, trata-se de 
um financiamento com o qual 
o município pretende, entre ou-
tras coisas investir em três áre-
as: pavimentação e drenagem 
no perímetro urbano, aquisição 
de equipamentos rodoviários e 
implantação do sistema de ví-
deo-monitoramento. 

Para quem não acompanha 
os trâmites burocráticos, mo-
mentos como o de hoje podem 
parecer essencialmente polí-
ticos – e não deixam de ser -, 
porém, vale destacar o avanço 
que esse ato representa para que 
os recursos sejam, realmente, 
aplicados em melhorias para o 
município. 

Afinal, o que todos querem 
é que se avancem as tratativas 
e, ao invés de assinaturas, pos-
samos ver obras edificadas. E 

é exatamente isso que o ato de 
hoje representa. Sempre espe-
rançoso, o prefeito, Naldo Wie-
gert, destacou o trabalho dos 
servidores públicos que elabo-
raram com muita competência 
os projetos aprovados “São re-
cursos volumosos, mas que ser-
virão muito para o município e 
suprirão antigas demandas da 
comunidade”. 

No dia também foi um mo-
mento importante para a região, 
pois marcou a aproximação da 
conclusão da restauração da 
ERS-155, obra muito aguarda-
da por toda comunidade. Sobre 
isso, em seu discurso, Sartori 
destacou que a obra, no valor 
de R$ 24 milhões financiados 
pelo Banco Mundial (Bird), era 

“um clamor da região, devido à 
importância da rodovia para o 
escoamento das produções agrí-
colas [...] e as reformas que es-
tão em andamento representam 
a importância que o Governo dá 
à preservação da vida, já que a 
estrada foi palco de inúmeros 
acidentes”

EM BREVE ENTRA NO 
AR O NOVO PORTAL DO 
SISTEMA PROVÍNCIA

+ INTERATIVIDADE,  + CONTEÚDO, + VOCÊ
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Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

Por meio de Pregão Presen-
cial, o Executivo de Coronel 
Bicaco consolidou a locação de 
duas minivans com capacidade 
para sete passageiros cada. Am-
bos os veículos ficarão a dispo-
sição da secretaria municipal de 
Saúde.

De acordo com o convênio, 
cada minivan custará R$ 3,8 
mil mensais aos cofres públicos 
e poderá percorrer até oito mil 
quilômetros por mês. Os cus-
tos de manutenção dos veículos 
serão de responsabilidade da 
empresa locatária. Já os valo-
res para cobrir as despesas com 
combustível e motorista sairão 
do erário público.

Conforme o Poder Execu-
tivo, a locação de veículos se 
tornou uma opção viável, pois 
a municipalidade tem recebido 
recursos financeiros provenien-
tes de emendas federais desti-
nados unicamente ao pagamen-

to de despesas originárias da 
secretaria de Saúde.

Segundo dados fornecidos 
pela administração municipal, 
no ano passado, o deputado 
José Stédile (PSB) encaminhou 
R$ 180 mil para o custeio de 
gastos na área da saúde. Neste 

Coronel Bicaco qualifica frota 
para transporte de pacientes

ano, já foram repassados R$ 
100 mil oriundos de uma emen-
da do deputado Cajar Nardes 
(PODEMOS). O Poder Execu-
tivo ainda aguarda a finalização 
do processo de pagamento de 
outros R$ 140 mil, indicados 
pelo deputado José Stédile.

Veículos já estão a disposição da municipalidade

O título de nossa meditação desta semana nos leva a algumas 
indagações interessantes. O que significa intimidade com Deus? 
Por que devemos obtê-la? Como podemos conseguir isso? É isso 
que Deus quer de nós? Na presente coluna examinaremos alguns 
textos bíblicos que nos levam a concluir que o homem foi criado 
por Deus para ter intimidade com Ele.

Primeiramente, temos que entender que nossa humanidade 
nos leva a manifestarmos interesses carnais, prazeres do mundo 
que satisfazem nosso coração, mas que nem sempre agradam ao 
Senhor. Assim, para que possamos agradar a Deus é necessário 
alcançar intimidade com Ele, através de uma vida de oração. No 
livro de Daniel, capítulo 6 temos uma história interessante. Daniel 
era um homem temente a Deus e que diariamente entrava em Sua 
presença através da oração. Graças a isso, ele era abençoado nas 
tarefas de administração do tesouro persa e por isso se destaca-
va aos olhos do rei daquele país. Isso gerou inveja nos demais 
administradores, que induziram o rei a outorgar um decreto em 
que, qualquer um que se prostrasse diante de qualquer homem ou 
Deus, deveria ser lançado na cova dos leões. Como eles já ima-
ginavam, isso não impediu Daniel de manter a intimidade com o 
Senhor, motivo que o levou a ser acusado pelos invejosos diante 
do rei. Este, com muito pesar, se viu obrigado a cumprir sua pala-
vra e enviou Daniel para a cova dos leões. Mas Deus estava com 
Daniel e no outro dia, bem cedo, quando o rei foi visitar a cova, 
viu que Daniel ainda estava vivo em meio às feras.

Outra história interessante nos é relatada no livro de 1 Crôni-
cas 4:9-10, em que é narrada a vida de Jabez, cujo nome significa 
“homem de dores”. A Bíblia nos relata que sua mãe lhe deu esse 
nome porque teve um parto difícil e seu nascimento se deu em 
meio a muitas dores. Na tradição judaica os nomes são escolhidos 
para proferir uma benção (ou maldição), ou ainda, para lembrar 
uma característica do momento do nascimento através do sentido 
do nome. Mesmo o nome que busca recordar um fato relacionado 
a ocasião do nascimento, servia como um modo de proferir algo 
relativo à personalidade daquele novo ser. Assim, Jabez teve uma 
vida difícil, provavelmente induzida pela profecia que lhe foi pro-
ferida através da boca de sua mãe. Mas, lemos no versículo 10 que 
Jabez não se conformou com sua situação e orou a Deus pedindo 
que o Senhor o abençoasse e o livrasse das dores. E a Bíblia nos 
relata que Deus ouviu o seu pedido, e que após isso Jabez se tor-
nou o homem mais respeitado de sua família.

Jabez e Daniel tem muito em comum, ambos foram homens 
tementes a Deus, que depositavam toda sua confiança no Senhor 
e, como consequencia natural de seu relacionamento com Deus, 
também foram muito respeitados em seus meios sociais. Isso nos 
leva a concluir que a intimidade com Deus produz frutos excelen-
tes em nossas vidas. Também nos esclarece que essa intimidade 
é alcançada através de uma vida de oração, a qual para produzir 
intimidade deve ser sincera, refletindo nosso estado de espírito. 
Jesus quando nos ensinou o Pai Nosso queria que entendêssemos 
quais os requisitos necessários para uma oração sincera diante de 
Deus que são: o modo de nos apresentarmos a Deus adorando-O 
por quem Ele é (Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o 
Seu nome); a submissão à Sua vontade (seja feita a Vossa vonta-
de); petições por nossas necessidades (o pão nosso de cada dia nos 
dai hoje); reconhecimento de que somos pecadores e dependentes 
D’Ele (perdoai as nossas ofensas) e que necessitamos perdoar e 
amar aos nossos irmãos (assim como perdoamos a quem nos te-
nha ofendido). A oração deve ser encarada como uma conversa 
com alguém que você ama e respeita, mas que, acima de tudo, 
confia suficientemente para lhe contar suas coisas mais íntimas, 
suas vitórias, suas esperanças, seus temores, suas necessidades e 
sua gratidão.

Dalmiro Poschi Caminha – Bel. em Direito, esp. em Dto. 
Constit., estud. em Teologia

Coluna vinculada à Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua 
Guaporé, 344, em frente ao Parque de Máquinas da Prefeitura – 
culto às terças, quartas, sextas e domingos, às 19 horas.

INTMIDADE QUE AGRADA DEUS

A 21ª CRE dá continuidade ao curso 
gestão de conflitos e combate ao bullying

O segundo encontro des-
te ano visando a realização do 
Curso de Gestão de Conflitos e 
Combate ao Bullying ocorreu 
no dia 26 de junho no auditório 
da 21ª Coordenadoria Regional 
de Educação (CRE / Três Pas-
sos).  O primeiro foi realizado 
em 2 de maio.

Participaram do evento re-
presentantes de todas as escolas 
estaduais desta CRE. Os res-
ponsáveis pela formação são 
os professores Marcieli Simone 
Montagner (21ª CRE), Feli-
pe Diego Hepp (Escola Padre 
Gonzales), Leonilda Weiller 
(Escola Técnica Celeiro) e Mi-
lene Maboni (Escola Senador 
Alberto Pasqualini).

No segundo dos cinco en-
contros programados para este 
ano o tema foi Processos Circu-
lares. O terceiro, previsto para 

julho, abordará Justiça Restau-
rativa.

A coordenadora da 21ª CRE, 
professora Lurdes Dresch, pro-
cedeu à abertura do evento. Em 
seu pronunciamento enfatizou a 
importância do professor Cipa-

ve e incentivou a participação 
nos Jogos Baneville. Trata-se 
de um jogo virtual, disponível 
à comunidade escolar da rede 
estadual do RS, ferramenta que 
ajuda a minimizar a violência 
nas escolas.
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O Centro Universitário de 
Itapiranga está com inscrições 
abertas para ingresso especial 
através do programa UCEFF 
Now e transferência externa 
para 2018/2. De acordo com 
o reitor, Leandro Sorgato, este 
é o período de inscrições para 
iniciar os estudos já no segundo 
semestre, previsto para 23 de 
julho.

“Temos vagas remanescen-

tes em turmas que não estão 
bem completas e que agora os 
ingressantes vão entrar no se-
gundo semestre. Há também 
neste período as transferências 
externas, onde os interessados 
solicitam esta modalidade vin-
dos de outras faculdades e uni-
versidades da região”, explica 
Sorgato.

Neste ano, o ingresso é sim-
plificado e gratuito realizado 

pelo site da Instituição, onde 
o interessado utiliza a nota do 
Enem ou faz uma redação on-
line para ingressar. Há vagas 
para os cursos Administração, 
Agronomia, Arquitetura e Ur-
banismo, Ciências Contábeis, 
Direito, Engenharia Civil, En-
genharia de Produção, Gestão 
da Tecnologia da Informação, 
Medicina Veterinária e Pedago-
gia.

Ingresso especial simplificado e 
gratuito é a novidade na UCEFF
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Juíza de Três Passos pede a transferência 
de julgamento do caso para Porto Alegre

Caso Bernardo:

O caso da morte do meni-
no Bernardo Boldrini Uglione 
pode não ser julgado em Três 
Passos como previa apreensi-
vamente a comunidade regional 
que foi amplamente tocada pelo 
caso da morte da criança ocor-
rida em 2014.

Acontece que a Juíza Su-
cilene Engler Werle, titular da 
Vara Judicial da Comarca de 
Três Passos, solicitou nesta 
autorização para que o julga-
mento dos quatro réus que res-
pondem pelo homicídio ocorra 
em Porto Alegre. O pedido foi 
feito, de ofício, pela magistra-
da ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, 
Desembargador Carlos Eduar-
do Zietlow Duro.

No entendimento da magis-
trada, o fato do caso ter gerado 
grande repercussão e por ainda 
gerar grande comoção na cida-
de de Três Passos seria o moti-
vo para a possível transferência 
do local de julgamento - cha-
mado de desaforamento -  como 
medida necessária para garantir 
o interesse da ordem pública, a 
imparcialidade do júri e a segu-
rança pessoal dos acusados. No 
pedido ao Presidente do TJRS, 
ela cita que a casa onde Ber-
nardo morava segue sob vigí-
lia, com fotos, flores, cartazes e 
dizeres referentes à sua morte, 
sites e páginas em redes sociais 

pedem justiça para o caso e, 
ainda, quando os réus são le-
vados à cidade para algum ato 
processual, trafega na cidade 
carro de som que, em alto volu-
me, reproduz a voz do menino 
gritando por socorro.

Assim, na avaliação da Juí-
za, “não há como identificar se 
algum dos possíveis jurados, 
que serão sorteados na sessão 
plenária, não participou das 
manifestações anteriormente 
realizadas na cidade; não tenha 
se manifestado nas redes sociais 
sobre o fato ou que tenha algum 
vínculo com as pessoas ouvi-
das na fase inquisitorial e pro-
cessual, o que causa a dúvida 
sobre a imparcialidade do júri, 

principal motivo para o pedi-
do de desaforamento, pois fere 
diretamente o princípio consti-
tucional do juízo natural. Não 
há, pois, possibilidade de haver 
um julgamento justo com o cor-
po de jurados parcial”. Afirma 
ainda que “a bem da verdade, é 
improvável que algum cidadão 
trespassense não tenha, em al-
gum momento, se manifestado 
acerca do processo em questão, 
o qual, destaco, ganhou reper-
cussão a nível internacional.”

Além disso, a magistrada 
lembrou que a estrutura do Foro 
de Três Passos, Comarca de en-
trância inicial, é modesta para 
comportar um júri de grande 
proporção. Citou, por exemplo, 

o Salão do Júri, que comporta 
50 pessoas sentadas.   

Depois da decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
que negou recurso de Leandro 
Boldrini, e após a preclusão da 
Sentença de Pronúncia, os au-
tos do processo retornaram para 
a Comarca de Três Passos. As 

defesas apresentaram os pedi-
dos de diligências e, ao todo, 28 
testemunhas deverão ser ouvi-
das no Tribunal do Júri. O caso 
agora esperava apenas a defini-
ção da data do julgamento. A 
data agora será marcada após a 
deliberação pelo presidente do 
TJ/RS sobre o local. 

Os réus e as acusações
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Leandro Boldrini - homicídio quadruplamente qualificado, 

ocultação de cadáver e falsidade ideológica
Graciele Ugulini - homicídio quadruplamente qualificado e 

ocultação de cadáver
Edelvânia Wirganovicz - homicídio triplamente qualificado 

e ocultação de cadáver
Evandro Wirganovicz - homicídio triplamente qualificado 

e ocultação de cadáver
Bernardo Uglione Boldrini, na época com 11 anos, desapa-

receu em 4 de abril de 2014, em Três Passos. Seu corpo foi 
encontrado na noite de 14 do mesmo mês, dentro de um saco 
plástico e enterrado em uma cova vertical, às margens de um 
rio em Frederico Westphalen.

Bernardo foi morto aos 11 anos em Frederico Westphalen
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Grupo de Trabalho auxilia agroindústrias da 
Região Celeiro

urante uma reunião da Asso-
ciação dos Municípios da Re-
gião Celeiro (Amuceleiro), em 
maio deste ano, em Três Passos, 
foi constituído o Grupo de Tra-
balho (GT) das Agroindústrias 
da Região.

O GT é formado por diver-
sos profissionais que atuam em 
instituições com atividades es-
pecíficas, como Emater-Ascar, 
universidades, Corede Celeiro, 
prefeituras, Amuceleiro e Aca-
mrece, entre outras. 

O principal objetivo é as-
sessorar as municipalidades e 
algumas agroindústrias na ade-
quação a legislação vigente, 
permitindo a comercialização 
de produtos dentro dos limites 
municipais no primeiro mo-
mento.

Na segunda-feira desta se-
mana, o Grupo de Trabalho jun-

tamente com as médicas veteri-
nárias, Maluza Feltrin e Neusa 
Castro, ambas da secretaria es-
tadual de Desenvolvimento Ru-
ral (SDR), visitou a Embutidos 
Franceschi em Tenente Portela 
e a Agroindústria Entreposto de 

Ovos Três Irmãos, em Humai-
tá. Em cada ocasião, os profis-
sionais analisaram a estrutura 
física dos empreendimentos e 
receberam explicações sobre as 
maneiras de processamento dos 
produtos.

Os integrantes do Grupo de 
Trabalho afirmaram que as vi-
sitas proporcionaram subsídios 
para a elaboração de relatórios 
que posteriormente serão en-
caminhados aos proprietários 
das agroindústrias, indicando 

as adequações necessárias na 
estrutura física e nas formas de 
produção.

Na terça-feira, na sede da 
Amuceleiro, Maluza Feltrin 
e Neusa Castro coordenaram 
uma capacitação direcionada 
aos secretários municipais de 
Agricultura, técnicos e médicos 
veterinários dos municípios da 
Região Celeiro. 

A pauta abordou temas liga-
dos ao Serviço de Inspeção Mu-
nicipal (SIM), requisitos para 
adesão ao Sistema Unificado 
Estadual de Sanidade Agroin-
dustrial Familiar, Artesanal e de 
Pequeno Porte (SUSAF), legis-
lações inclusivas para o público 
da agricultura familiar e boas 
práticas de fabricação.

Outras visitas deverão ser 
agendadas pela equipe nos pró-
ximos dias. 

Grupo de Trabalho realiza visitas em agroindústrias em Tenente Portela e Humaitá
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Abandono de animais: A triste realidade de uma 
crueldade vivenciada diariamente em Portela

Magricelo, imundo, cabeça 
baixa farejando os cheiros, vin-
dos principalmente das lixeiras, 
buscando com os olhos em to-
das as ruas um gesto solidário 
ou um carinho humano: essa é 
a descrição do perfil de dezenas 
de animais abandonados em 
Tenente Portela pelas praças, 
avenidas e bairros. Mesmo com 
ações sociais voltadas para a 
adoção e conscientização quan-
to a não prática de maus tratos, 
o cenário se repete, revelando o 
desapego desacerbado de mui-
tos donos e a luta dos animais 
pela sobrevivência no dia a dia. 

Ao longo dos anos se in-
tensificou, além do perímetro 
urbano, a situação de abando-
no nas comunidades do interior 
portelense conforme constata-
ção repassada a nossa equipe 
de reportagem. Nesta edição 
do JP, trazemos o levantamen-
to feito por produtores rurais, 
moradores das imediações da 
RSC 163, entre Tenente Porte-
la e Vista Gaúcha, onde apenas 
no último final de semana,  dias 
23 e 24, pelo menos 7 animais 
foram largados a dura sorte na 
rodovia. 

Preocupado com o bem-es-
tar animal, Percival Almeida, de 
63 anos relata que na localidade 
de São Sebastião a aproxima-
damente 8 anos são registrados 
abandonos de cães, principal-
mente, por ser um povoado pe-
queno próximo a uma das ro-
dovias mais movimentadas em 
nossa região. Ele relembra que 
o primeiro caso foi quando um 
familiar seu encontrou em meio 
a uma lavoura dois filhotes de 
cães. Os cachorros foram enca-
minhados a DP, onde as orienta-
ções levaram os bichanos até a 
portelense Naia Homrich, uma 
memorável moradora porta voz 
da defesa animal na cidade. 

O produtor rural destaca que 
os vizinhos ficam indignados 

com a falta de sensibilidade 
dos donos que abrem as portas 
de seus automóveis ou saem de 
suas casas para deixar qualquer 
espécie animal doméstica sem 
rumo nas margens de uma es-
trada. A tristeza aumenta ao ver 
nas entradas de suas proprieda-
des aquele cão ou gato, assusta-
do clamando um amparo huma-
no ou causando até transtornos, 
como por exemplo, sumiço de 
ovos de galinha, para poder so-
breviver a fome. 

A descrição do ocorrido no 
final de semana chegou até o 
Sistema Província de Comu-
nicação por meio do biólogo 
Ivandro Almeida, sobrinho de 
Percival, que ao vir visitar a 
família se deparou com a si-
tuação. O morador de Chape-
có ressalta que em sua cidade, 
onde reside a 1 ano, existem 
campanhas de doação de ração 
e até hoje comenta não ter vis-
to nenhum animal em situação 
precária pelas ruas. 

A castração, visando um 
plano global, seria uma das me-
didas eficientes para reduzir os 
casos de cães e gatos nas ruas, 
afirma o biólogo. De imediato, 
em Tenente Portela, ele diz que 
precisa de conscientização de 
que aquele animal, mesmo com 
mais idade ou outros “empeci-
lhos”, está na responsabilidade 
de alguém. Essa pessoa respon-
de pelo animal, e deve cuidar 
do mesmo como rege as leis. 

Gata abandona com 3 filho-
tes, a menos de 15 dias uma ca-
chorra é deixada na localidade, 
são algumas das histórias con-
tadas pelo tio e sobrinho duran-
te a entrevista e que mostram 
a grandiosidade do problema. 
Percival, assim como o sobri-
nho Ivandro, acredita que cam-
panhas e denúncias que vão a 
público podem fazer a cultura 
de abandonar um animalzinho 
em lugar deserto virar apenas 
uma página na história. 

Comoção popular através das redes sociais 
Na última quarta-feira, 27, 

um flagrante fotográfico ani-
mal em via pública emocionou 
centenas de usuários das redes 
sociais. Com mais de 100 curti-
das, a publicação feita pelo jor-
nalista Jalmo Fornari na página 
Imagens e Retratos de Tenente 
Portela, mostra um cãozinho 
de pelagem escura e malcuida-
da, molhada devido as chuvas 
ocorridas durante o dia. Nos 
comentários, a comoção dos in-
ternautas com a situação foi no-
tável. Um exemplo é o comen-
tário feito por Jaqueline Motta 
- “Não tem ninguém que possa 
fazer algo em relação aos ani-
mais abandonados de Portela?”. 
Há quem tentou arrumar um lar 
para o cão ou descreveram a si-
tuação como lamentável.

“Não existe um 
departamento ou 
projeto específico 
para o caso” 

Em contato telefônico com 
o Departamento Municipal de 
Meio Ambiente do município, 
conversamos com Renatto Bet-
tio dos Santo, fiscal ambiental, 
que mencionou a nossa equipe 
que não existe uma área espe-
cífica para o abrigo, cuidados 
quanto ao abandono de animais 
em Tenente Portela. O proto-
colo seguido pela repartição 
quando a casos, e quando os 
cidadãos solicitam o apoio, é 
chamado o médico veterinário 
municipal para tratamento clí-
nico e posteriormente, o animal 
recebe abrigo e divulgação de 
adoção no projeto AMICÃO. 

Falta apoio e políticas 
públicas 

O Amicão, entidade voltada 
na defesa dos animais, conti-
nua realizando atividades como 
castração e adoção. A entidade, 
segundo a bióloga e membra 
da associação, Taís Agnoletto 
Balzan realiza o atendimento 
às denúncias que são feitas com 
recursos privados e públicas. 
Segundo ela, falta reconheci-
mento e apoio da população 
quanto a causa, pois poucas 
pessoas se solidarizam e dispo-
nibilizam, por exemplo, lares 
provisórios. O baixo índice de 
ocorrências registradas de maus 
tratos na Delegacia de Polícia 
mostra, segundo Taís, que a im-
punidade facilita que a prática 
seja feita nos dias atuais, mes-

mo com todas ações de preven-
ção e adoções realizadas. Uma 
das alternativas para a posse 
responsável dos animais, afirma 
a bióloga, é a criação de políti-
cas públicas que exijam donos 
cientes dos deveres e cuidados 
com os animais. Taís concluiu 
que o trabalho precisa ser feito 
com engajamento da população 
através de atos solidários.

O médico veterinário, Edu-
ardo Balestrin, afirma que em 
sua clínica existem casos gra-
ves que chegam através de 
entidades para tratamento de 
uma das práticas bastante co-
muns no meio urbano: o atro-
pelamento de cães. Na visão 
do profissional é necessário a 
realização de trabalho coletivo 
de recolhimento dos bichanos 
existentes nas áreas urbanas e 
rurais, cadastramento de dados, 
castração e/ou campanhas de 
adoções rigorosas para a esta-
bilização desses animais em 
novos lares e conscientização 
da população em geral quanto 
as leis de maus tratos e conse-
quências de tal pratica. Quanto 
aos valores de castração, Eduar-
do diz que todo o processo tem 
um valor diferenciado. Para fe-
linos, a variação de preços fica 
entre R$180,00 a R$350,00. 
Já cães o valor mínimo chega 
a R$300,00 podendo chegar a 
R$800,00 dependendo do peso 
do animal. 

Para a professora Elis 
Splendor, umas das defensoras 
que luta por políticas públicas 
em Tenente Portela diz que os 
cães abandonados são frutos de 
famílias desestruturada e sem 

equilíbrio. Segundo ela no mo-
mento que os cães exigem uma 
qualidade de vida e responsabi-
lidade, são abandonados pelo 
idade e aumento de custos. 
Concluiu que a doação ainda é 
a melhor solução para a digni-
dade animal, independente da 
conjuntura vivida pelos donos.

Erguer a bandeira de defesa 
aos bichanos nasce de uma ma-
neira voluntário como um gesto 
de amor ao próximo, neste caso 
de quatro patas deixado em 
qualquer canto, “sem eira nem 
beira”. Naia Homrich, citada 
anteriormente é um dos casos 
que há 20 anos abriga em seu 
lar os amigos animais deixados 
por alguém que sem condições 
emocionais ou físicas, deixou o 
cão ou gato desamparados.

A palavra solidariedade é 
bastante conhecida pela ca-
chorrinha Nega adotada em 
julho de 2017 pelos funcioná-
rios da loja de Móveis Tolotti. 
A canina recebe diariamente 
todo carinho dos passantes e da 
equipe que a adotou como uma 
membra da família. Com a par-
ceria do Amicão, e do médico 
veterinário Eduardo em janeiro, 
Nega realizou a castração. Li-
lian Amorim, gerente da loja, 
diz que a emoção de ver aquele 
animal recebendo-a nas manhãs 
e retribuindo o carinho com 
lambidas e brincadeiras não 
tem preço. Lilian afirma que os 
moradores precisam se cons-
cientizar da responsabilidade 
com os animais e compreender 
a importância vital da castração 
para o controle desta população 
abandonada nas ruas e estradas. 

Por Raiana Silva
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Flagrante de cachorro de rua que comoveu as redes sociais
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1. No dia vinte e cinco de junho de dois mil e dezoito, às 
dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se a Câmara Munici-
pal de Vereadores de Derrubadas, sob a Presidência do Ve-
reador CRISTIANO CARVALHO. A sessão também contou 
com a presença dos Vereadores: DEJAIR JOSÉ GIACOMI-
NI, LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, 
ERNO BOMM, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR 
VON MÜLLER, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e 
ALDORI BIGUELINI. 

2. Aberto os trabalhos o Presidente colocou em dis-
cussão e votação a ATA Nº 019/2018, da Sessão Ordinária 
realizada no dia 11 de junho de 2018, às 19 horas, a qual foi 
aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias 
xerográficas da ATA Nº 020/2018, da Sessão Ordinária rea-
lizada no dia 18 de junho de 2018, às 19 horas. 

3. Não havendo Vereadores inscritos no espaço de 
REQUERIMENTOS, de imediato o Presidente passou ao 
espaço da ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte 
matéria para apreciação dos Vereadores: 

4. PROJETO DE LEI Nº 016/2018: que Autoriza o Po-
der Executivo Municipal a conceder auxílio transporte aos 
estudantes universitários residentes no Município de Der-
rubadas/RS e dá outras providências. Este Projeto de Lei 
permanece sustado para maiores estudos. 

5. PROJETO DE LEI Nº 017/2018: que Autoriza o Po-
der Executivo Municipal a receber imóvel em doação, auto-
riza a denominar Rua Pública do Perímetro Urbano do Muni-
cípio de Derrubadas e dá outras providências. Este Projeto 
de Lei recebeu uma Emenda Aditiva verbal, proposta pelo 
Vereador Osmar Von Müller, no Artigo 4º, acrescentando o 
segundo nome do homenageado, à Rua denominada por 
este Projeto de Lei, passando a seguinte redação: Art. 4º 
- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar a 
denominação da referida Rua, passando a denominar-se 
“Rua Frederico Guilherme Beck”. Em seguida o Projeto de 
Lei, juntamente com a emenda aditiva, foram aprovados por 
unanimidade. 

6. PROJETO DE LEI Nº 018/2018: que Autoriza o Po-
der Executivo a firmar convênio com o Lar Bom Pastor de 
Ivagaci e Escola Profissional de Boa Vista do Buricá/RS e 
dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade. 

7. PROJETO DE LEI Nº 019/2018: que Abre crédito 
especial por excesso de arrecadação no orçamento do Mu-
nicípio e dá outras providências. Este Projeto de Lei teve 
seu Regime de Urgência aprovado por unanimidade, e em 
seguida foi o mesmo baixado para as Comissões Perma-
nentes. 

8. PROJETO DE LEI Nº 020/2018: que Estabelece nor-
mas para licenciamento de Feiras Eventuais ou Itinerantes 
e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi baixado 
para as Comissões Permanentes. 

9. PROJETO DE LEI Nº 021/2018: que Dispõe sobre a 
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Derruba-
das/RS e dá outras providências. Este Projeto de Lei teve 
seu Regime de Urgência aprovado por unanimidade, e em 
seguida foi o mesmo baixado para as Comissões Perma-
nentes.

    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Derrubadas

GERAL

Estado destina verba para obras 
em sete escolas da 21ª CRE

governador José Ivo Sarto-
ri assinou, nesta quarta-feira, a 
liberação de R$ 53,3 milhões 
do Programa Autonomia Fi-
nanceira 2018. Os recursos 
são oriundos do Banco Inter-
nacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) e do 
salário-educação. Os valores 
irão diretamente para cada ins-
tituição de ensino e deverão ser 
aplicados, exclusivamente, em 
reformas e ampliações.

– É mais um investimento 
que reafirma o nosso empenho 
e foco total na qualificação 
do ensino. Fui professor e sei 

como um bom ambiente esco-
lar é importante no cotidiano do 
aluno. Todos saem ganhando 
quando as próprias escolas de-
cidem onde e como vão inves-
tir o recurso, de acordo com as 
suas necessidades. Isso agiliza 
o processo e permite que o di-
nheiro seja aplicado onde é ur-
gentemente necessário – ressal-
tou o governador.

O secretário estadual da 
Educação, Ronald Krumme-
nauer, afirmou que praticamen-
te todos os municípios do Rio 
Grande do Sul tiveram ou vão 
ter obras do Programa Autono-
mia Financeira nos educandá-
rios. – Transferimos recursos 
até o limite da carta convite da 

Lei de Licitações, que a partir 
do mês de junho aumentou para 
R$ 330 mil e, até então, era R$ 
150 mil. A autonomia financei-

ra é dada porque a licitação é 
realizada dentro do ambiente 
escolar, com a participação da 
comunidade, e muitas vezes 
contratando empresas locais – 
explicou o secretário.

Essa é a terceira etapa do 
programa e beneficiará 349 es-
colas da rede pública estadual, 
entre elas, sete pertencentes a 
21ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE). Criado em 
2016, o Programa Autonomia 
Financeira já atendeu 1.002 
demandas, totalizando R$ 134 
milhões em investimentos.

Seleção dos educandários:
As instituições foram se-

lecionadas a partir de critérios 

técnicos. – A grande maio-
ria por causa da rede elétrica, 
porque boa parte das escolas 
tem necessidade nesse sentido. 

Também existem apontamentos 
do Ministério Público e da co-
munidade escolar reclamando 
alguma necessidade. Outro cri-
tério é a parceria com as univer-
sidades e os processos de Plano 
de Prevenção e Proteção Contra 
Incêndio (PPCI) que já foram 
aprovados pelos Bombeiros, 
mas ainda não tiveram início – 
esclareceu o secretário Ronald 
Krummenauer.

A seleção ainda levou em 
conta as análises do Comitê 
Gestor de Obras, que funciona 
dentro da secretaria estadual da 
Educação (SEDUC), trazendo 
critérios pedagógicos, de recur-
sos humanos e de necessidade 
de obras nas escolas.

Nova empresa fará a manutenção da BR-386

Começou a valer na última 
quarta-feira, 27, o contrato fir-
mado entre o Departamento 
Nacional de Infraestrutura e 
Transporte (Dnit) e a empresa 
Ellenco Construções Ltda, de 
Sorocaba, São Paulo, para a ma-
nutenção – conservação e recu-
peração da BR-386 (BR-158), 
do quilômetro zero ao 74,8, 

ou seja, da divisa com o Esta-
do de Santa Catarina até Boa 
Vista Das Missões. O contrato 
tem vigência até 23 de outubro 
de 2020, no total de R$ 22.770 
milhões. “Nosso próximo passo 
é tentar viabilizar que a empre-
sa se instale aqui em Frederico 
Westphalen, a estimativa é que 
gere cerca de 70 empregos”, 

comentou o secretário do Meio 
Ambiente, Marcos Cerutti, que 
auxiliou nas negociações junta-
mente com o presidente do PR 
no município, Giovani Candi-
do.
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Extravio de Bloco
ADELINO MACHADO VASCONCELLOS residente no município de TE-
NENTE PORTELA/RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um 
Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (135 945821 a 135 945830 ) com 
inscrição estadual sob o nº 143 1098954 série P 135 945821.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para execução de obras de pavimen-
tação com pedras irregulares.  JULGAMENTO: 20/07/2018 às 
08:30hs. CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2018. OBJETO: Aquisi-
ção de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para uso na 
merenda escolar da rede municipal de ensino. JULGAMENTO: 
24/07/2018 às 08:30hs. LOCAL: Centro Adm. Mun., sito a Av. 
Nove de Maio, 1.015. INFORMAÇÕES: Fone (55) 3552-1022, 
site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-
-rs.com.br. V. Gaúcha, 29/06/2018.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

Extravio de Bloco
ROSINEI ANTÔNIO ANESE residente no município de BARRA DO GUA-
RITA/RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (120 419781 a 120 419790) com inscrição estadual 
sob o nº 338 1001762 série P 120 419781.

O governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Planeja-
mento, Governança e Gestão 
(SPGG), prorrogou a votação 
da Consulta Popular até às 
23h59 de sexta-feira (29) pela 
internet. A medida atende a pe-
dido dos Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento (Coredes) 
e foi assinada nesta quinta (28) 
pelo secretário da SPGG, Josué 
Barbosa. Em dois dias, foram 
mais de 250 mil votos pela in-
ternet.

Segundo a legislação, esta-
rão aptos a receber os recursos 
referentes aos projetos eleitos 
na Consulta as cidades que atin-
girem percentuais mínimos de 
votação. Municípios com até 10 
mil eleitores, devem ter 6% de 
votantes. Os que tem entre 10 
e 40 mil, o número muda para 
5%. Os percentuais das cidades 

Pequena participação força prorrogação 
da Consulta Popular

Tenente Portela, na última prévia, tinha alcançado pouco mais de 10%

com eleitores entre 40 e 80 mil, 
80 e 120 mil e mais de 120 mil, 
são 4%, 3% e 1,5%, respectiva-

mente.
Os Coredes acreditam que 

algumas cidades ainda não al-
cançaram o índice 
devido ao jogo do 
Brasil na Copa do 
Mundo, que acon-
teceu quarta-feira 
(27) e acarretou 
em uma redução 
do expediente em 
diversas reparti-
ções e empresas 
pelo estado.

Em Tenente 
Portela a procura 
estava abaixo do 
esperado. Segun-
do as estimativas 
colhidas por nos-
sa reportagem no 

meio da tarde desta quinta-feira 
o município tinha atingido pou-
co mais de 10% dos eleitores 
com registro eleitoral no muni-
cípio.

Em números absolutos na 
prévia repassada a nossa repor-
tagem haviam sido registrados 
954 votos portelenses via in-
ternet. Alguns dados ainda não 
tinham sido contabilizados. Os 
números finais devem ser regis-
trados oficialmente nos próxi-
mos dias. A Região Celeiro nos 
anos anteriores sempre atingiu 
bons índices de votação.

Segundo a coordenadora da 
Consulta Popular em Tenente 
Portela, Taís Agnoleto Balzan 
a baixa procura pode ser ex-
plicado por alguns fatores. Ela 

disse que houve inconsistência 
no site da consulta popular e no 
site do Tribunal Regional Elei-
toral, usado pelo eleitor para re-
quisitar o seu número do titulo 
de eleitor, elemento exigido na 
hora do voto. Ela ainda citou 
o jogo do Brasil pela Copa do 
Mundo diante da Sérvia que 
acabou por “roubar” um tem-
po dos usuários que poderia ser 
usado nas votações.

A Consulta Popular é um 
instrumento muito importante 
de participação popular. Cria-
da em 1998 através da Lei nº 
11.179, como um mecanismo 
onde a população define direta-
mente parte dos investimentos 
e serviços que constarão no or-
çamento do Estado, projeto foi 
se adaptando ao logo dos anos 
e ganhando novas maneiras de 
fomento a participação.

Neste ano a consulta vai re-
lacionar as prioridades de 28 re-
giões do estado, representando 
os 497 municípios. Nesta edi-
ção, o governo do Estado vai 
investir R$ 80 milhões, valor 
33% a mais do que foi distri-
buído no ano passado (R$ 60 
milhões). Os projetos selecio-
nados foram definidos anterior-
mente em assembléias.

Cada um dos 28 Coredes ho-
mologou entre seis e dez prio-
ridades. Elas estão disponíveis 
para escolha nas cédulas de vo-
tação. As que receberem mais 
votos terão as verbas destinadas 
para implantação.Uma placa em frente ao Centro Cultural e as portas abertas esperavam os eleitores

Em alguns momentos foi possível flagrar filas para votar, mas a participação na quinta ainda estava abaixo 

Fotos: Taís Balzan

Agricultores da região No-
roeste do Estado e instituições 
que apoiam a vitivinicultura 
descobriram como estimular a 
produção de uva e vinho. Mu-
nicípios da região têm apostado 
em concursos e festivais, sem-
pre com sucesso de público. “O 
concurso motiva a melhorar o 
processo, porque o vinho pre-
miado agrega valor”, disse o 
engenheiro agrônomo da Ema-
ter/RS-Ascar, Gilberto Bortoli-
ni.

Entre julho e agosto, irão 
ocorrer três concursos e um fes-
tival do vinho.

Confira a programação:
07/07
Boa Vista do Cadeado – 

Concurso Municipal de Vi-
nhos (COMUVI) e Concurso 

Regional de Vinhos Coloniais 
(CONREVI), às 19h no CTG 
Estância da Boa Vista. Promo-
ção: Associação de Produtores 
de Vinhos, prefeitura de Boa 
Vista do Cadeado e Emater/RS-
-Ascar.

14/07
Fortaleza dos Valos – 20º 

Festival do Vinho, às 20 h, 
na comunidade do Sutil. Pro-
moção: comunidade do Sutil, 
APROUVA, prefeitura de For-

taleza dos Valos e Emater/RS-
-Ascar.

28/07
Chiapetta – Concurso do 

Vinho, às 17h, na comunidade 
Linha São José.

10/08
Bozano – Concurso do Vi-

nho, a partir das 17h, na loca-
lidade Santa Lúcia. Promoção: 
Emater/RS-Ascar, prefeitura de 
Bozano e comunidade de Santa 
Lúcia.

Concursos e festivais estimulam 
produção de vinho no Noroeste
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EM SOCIEDADEAgência do Sicredi de Barra do Guarita
 completa 17 anos de atuação

A agência do Sicredi de Bar-
ra do Guarita completa no dia 
02 de julho, 17 anos de atuação 
no município. Atualmente con-
ta com uma equipe de 4 colabo-
radores capacitados para aten-
der os mais de mil associados 
da agência.

Desde a inauguração, o Si-
credi de Barra do Guarita auxi-
liou diversos associados a rea-
lizarem os seus sonhos. A dona 
Antônia associou-se ao Sicredi 
logo na chegada da instituição 
financeira no município e é 
onde realiza todas as suas mo-
vimentações financeiras. “Me 
associei ao Sicredi por que eu 
queria crescer e precisava de 
um parceiro que crescesse co-
migo. Tenho todas as minhas 
contas no Sicredi, sempre que 
preciso de auxílio sou bem re-
cebida e as minhas necessida-
des são atendidas. Eu confio no 
Sicredi” conta a proprietária de 
uma loja de confecções.

O produtor rural, Helinton 
Laoni Teixeira, financiou re-
centemente um aviário e reali-
za anualmente o custeio com a 
Cooperativa. “Sou daqui e op-
tei em trabalhar com empresas 

locais. Em minha propriedade 
supro as minhas necessidades 
financeiras com a cooperativa. 
O aviário foi mais uma con-
quista, procurei o Sicredi, fui 
bem atendido e estou com meu 
empreendimento pronto” co-
menta o associado sobre o aviá-
rio que tem capacidade para 45 
mil aves.

O Gerente do Sicredi de 
Barra do Guarita, Fernando 
Luis Schwade, acredita que 
a essência do Sicredi atrai os 
associados. “Os investimentos 

captados e realizados pelos as-
sociados da nossa área de atua-
ção fortalecem a cooperativa e 
nos fazem crescer. Quanto mais 
sólidos estamos mais inves-
timentos como o do Helinton 
podemos proporcionar para os 
nossos associados. É um clico 
virtuoso de confiança, cresci-
mento e resultados” destaca o 
gestor.

Futuramente os associados 
poderão contar com as novas 
instalações físicas da agência 
do Sicredi de Barra do Guarita. 

Agricultura familiar terá 
crédito de R$ 31 bilhões 

para safra 2018/2019

O governo anunciou, nessa 
terça-feira (26), a ampliação de 
crédito para os agricultores fa-
miliares. Ao todo, serão R$ 31 
bilhões para a safra 2018/2019, 
R$ 1 bilhão a mais do que a sa-
fra anterior.

Segundo o governo, o plano 
vai atender a cerca de 40 mi-
lhões de famílias que vivem das 
atividades econômicas rurais 
em pequenas propriedades.

O anúncio foi feito pelo pre-
sidente Michel Temer, que tam-
bém afirmou que os juros serão 
reduzidos para 4,6% ao ano 
para o setor.  O presidente falou 
ainda que a meta do governo é 
aproximar o produtor familiar 

do consumidor.
De acordo com o governo, 

89 mil empreendimentos terão 
um espaço específico dentro 
dos supermercados para estes 
produtores.

Ao todo, são 10 ações com 
o objetivo de fortalecer o setor. 
Entre elas, 30% dos recursos 
da merenda escolar em todo 
país devem ser aplicados para 
a compra de alimentos da agri-
cultura familiar.

Também foi anunciada am-
pliação do limite da renda para 
enquadramento no crédito rural 
do Programa Nacional de For-
talecimento de Agricultura Fa-
miliar. A partir de 1º de julho, 
o limite passa para R$ 415 mil.
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Em nove (09) de março de 1865, na Estância da Graça, a 
29 quilômetros da cidade de Pelotas, nascia o maior es-
critor regionalista do Rio Grande do Sul: João Simões 

Lopes Neto.
      Filho de Pelotenses, 

Catão Bonifácio Lopes e de 
Teresa de Freitas Ramos, 
viveu na estância até 1876. 
Aos 13 anos foi para o Rio 
de Janeiro estudar no famo-
so colégio Abílio, frequen-
tou até a terceira série do 
curso de medicina, mas não 
há registro ou provas sobre 
isso.

     Retornando ao Sul, 
para sua cidade natal, com 
ideias cheias de audácia, 
tornou-se um agente empreendedor da industrialização pelotense. 
Criou o sistema de cotas, uma fábrica de vidros, cujos operários 
eram todos franceses e os aprendizes meninos pobres da região. 
Participou da montagem de uma poderosa destilaria, convencen-
do dezenas de homens de posse a tornarem-se acionistas da nova 
empresa. Todas elas fracassaram porque na década de 1890, onde 
elas surgiram tinha sido devastada pela guerra civil no Rio Gran-
de do Sul e a economia local fora duramente abalada. Mesmo 
assim, na virada do século e com recursos próprios, recebidos de 
uma herança de seu avô e do seu pai, construiu uma fábrica de 
cigarros. Os produtos, fumos e cigarros, receberam o nome de 
Diabo, Marca Diabo. O sucesso inicial, causado pelo impacto da 
marca, deu lugar à ameaças de excomunhão e pressões religiosas 
que inviabilizaram a empresa. 

     Montou também uma firma de moer e torrar café, a Café 
Cruzeiro, que segundo Simões tinha um preço acessível. “Seria 
muito mais barato se não fosse o desgraçado do imposto”, segun-
do os anúncios que criava para divulgar o produto.

     Inventou uma formula à base de tabaco para combater sarna 
e carrapatos, a Tabacina, que se manteve no mercado por mais de 
dez anos. Para culminar este processo que passa da audácia em-
presarial para uma certa centelha de loucura, fundou a Empresa 
de Mineração de Taió. A mineradora tinha como alvo as lendárias 
minas de prata, localizadas em Santa Catarina. Um ferreiro es-
perto e que se apresentava como engenheiro lhe extorquiu belas 
somas, inclusive fundindo moedas comuns de prata para dar-lhe 
a ilusão das primeiras descobertas do rico tesouro.

     Ele amava sua cidade natal, Pelotas, e queria trazer o pro-
gresso. Suas empresas nunca deram certo, não porque as ideias 
não eram boas o suficiente, mas porque ele não era capitalista e 
sim um artista.

     Casou-se com 27 anos com Francisca de Paula Meireles 
Leite, a Dona Velha, no dia 5 de maio de 1892. Não tiveram filhos 
legítimos mas adotou uma menina a qual deram o nome de Fer-
mina de Oliveira Lopes.

    Apesar das inúmeras atividades que exercia, sempre foi um 
pai amoroso e dava uma atenção especial a sua filha.

      Com a pouca produção literária reduzida no que diz res-
peito à publicação, João Simões Lopes Neto teve uma expressiva 
contribuição intelectual ao regionalismo sul-rio-grandense.

      É imensa a valorização histórica do gaúcho, apresentando 
fidelidade aos costumes crioulos e a linguagem. Além de escritor, 
Simões Lopes foi jornalista e passou por vários estágios dentro 
da profissão como: cronista, redator, editorialista, secretário da 
redação, folhetinista e diretor de jornal. Aí estampou seus relatos, 
em uma linguagem, que fugia dos padrões reconhecidos na épo-
ca. Ninguém percebia a sua importância literária. Sua primeira 
aparição na imprensa pelotense ocorreu no Jornal Pátria, de seu 
tio Ismael Simões Lopes, onde criou a coluna Balas de Estalo.

       Continua na próxima edição....

Literatura Gauchesca:  
João Simões Lopes Neto

EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

No dia 16 de junho aconteceu o tradicional Jantar Dançante do 
Rotary, presidido por Diego R. Lopes, onde  a ornamentação ficou 
com a Rosane Decorações, com um serviço perfeito, onde tive-
mos convidados do Mato Grosso, e o gov. Assis.Alencar. O jantar 
como sempre impecável, feito por rotarianos, coordenadas pelos 
casais Telmo e Fatima juntamente com Cesar e Ieda. A música 
ficou a encargo da Banda Requinte de Ijuí . (Confira a Segunda 
parte da cobertura.)
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Nutrição e Saúde
Nutricionaista Jéssica Ariel Ponce -  CRN2-8735P

GERAL

Para manter a firmeza e elasticidade da pele, além de se hi-
dratar e fazer tratamentos estéticos específicos para a região, ter 
uma boa alimentação também é muito importante. Substâncias 
como colágeno, antioxidantes, vitaminas, minerais e gorduras 
boas, devem estar presentes na dieta para garantir a sustentação e 
elasticidade dos tecidos. Já Alimentos como pães, massas e bolos 
feitos com farinha branca e itens industrializados causam danos 
às fibras de sustentação e prejudicam a estrutura da pele, piorando 
o aspecto da flacidez. Portanto para evitar a flacidez, inclua em 
sua alimentação os seguintes alimentos: 

Frutas vermelhas: amora, morango, mirtilo, framboesa e cere-
ja são ricas em antioxidantes, que previnem a ação dos radicais 
livres que danificam o tecido, prejudicam a elasticidade e causam 
celulite. 

Frutas cítricas: Kiwi, laranja, acerola, goiaba são ricos em vi-
tamina C e colaboram para a formação do colágeno. 

Abacate: Contém gorduras monoinsaturadas (boas para o or-
ganismo), que ajudam a preservar a elasticidade. 

Abóbora, cenoura e manga: São ótimas fontes de vitamina A, 
que auxilia na produção das fibras de colágeno. Garanta pelo me-
nos uma delas todos os dias em alguma das principais refeições.

Cereais integrais, amêndoas, nozes, grão-de-bico e feijão: 
Possui zinco, nutriente essencial para a cicatrização e formação 
de colágeno.

Lembrando sempre, que não existe alimento mágico, que vá 
resolver o problema em si! Mas o consumo deles de forma ade-
quada na nossa alimentação resulta na prevenção deste problema! 
Equilíbrio sempre!

Alimentos contra a flacidez 

RS terá Ouvidoria especial para 
Crianças e Adolescentes

Empenhada em colocar em 
pauta um projeto de sua autoria 
que beneficiaria crianças e ado-
lescentes a deputada estadual 
Zilá Breitenbach comemorou 
na tarde desta terça-feira (26) 
a aprovação de seu projeto que 
cria o OECA – Ouvidoria Espe-
cial das Crianças e Adolescen-
tes, por unanimidade durante 
sessão plenária na Assembleia 
Legislativa. A deputada desde 
seu primeiro mandato tem le-
vantado a bandeira de nessida-
de do estado disponibilizar o 
serviço.

A parlamentar propôs, ainda 
no ano de 2014, a criação des-
te canal para que as denúncias 
sejam feitas com maior faci-
lidade, tendo mais um fórum 
para que tanto as vítimas quan-
to quem sabe de algo não se 
omita. Reapresentado em 2017 
com atualizações o texto prevê 
a criação do OECA que fará 
parte do Sistema de Ouvidorias 
do Estado do RS. 

“Hoje tivemos um avan-
ço importante nesta luta em 
defesa das nossas criançase 

adolescentes. Por entender, as-
sim como eu, que a Ouvidoria 
pode através da internet reduzir 
a distância entre os que preci-
sam de amparo e os recursos 
existentes para auxiliá-los, os 
deputados aprovaram por una-
nimidade a criação da OECA. 
Agora aguardamos os demais 
tramites e esperamos que em 
breve mais informações sobre 
o funcionamento da mesma e a 
regulamentação, tornando esta 
ferramenta uma realidade”, ex-
plica Zilá, presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa das Ví-
timas de Violência.

A deputada ainda informou 
que assim que tiver mais infor-
mações do quanto a funcionali-
dade da Ouvidoria Especial das 
Crianças e Adolescentes estará 
divulgando. “Sabemos que as 
denúncias tem acontecido, mes-
mo assim estima-se que a gran-
de maioria dos casos não che-
ga a ser denunciada, tão pouco 
apurada. Queremos incentivar 
a comunidade a não se calar, 
a partir do momento em que 
nos omitimos, também somos 
culpados pelas crueldades que 
assombram nossas crianças”, 
conclui Zilá.

O projeto é de autoria da deputada Zilá
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Prometida para junho pela BM, convocação de 
novos policiais não tem prazo para acontecer

Com uma frota que cresce 
quase que diariamente na Re-
gião Celeiro, basta ver os nú-
meros de Tenente Portela que 
tem 1 carro para cada dois ha-
bitantes, o número de infrações 
que são flagrados pelas autori-
dades responsável pela fiscali-
zação de trânsito na região, ou 
seja, Brigada Militar, Polícia 
Rodoviária Estadual e Polícia 
Rodoviária Federal, cresce qua-
se que na mesma proporção.

Pelo recente balanço divul-
gado pelo Detran, nos 21 muni-
cípios da região, até maio desse 
ano já haviam sido flagrados  
3789 infrações de transito.  Isso 
dá uma média de mais de 25 in-
frações por dia.

Quando analisados os nú-
meros distribuídos por municí-

pios notamos que a presença da 
fiscalização eletrônica faz uma 
grande diferença nas estatísti-
cas. Campo Novo é o municí-
pio que mais registra infrações 
de trânsito entre os 21 da Re-
gião Celeiro. No ano passado 
o município teve 3.343 regis-
tros. Isso é quase um terço dos 
10.012 registrados em toda a 
Região Celeiro.

Os números da cidade de 
Campo Novo podem ser expli-
cados pelo fato de que na via 
da BR-468, em Boa Vista, está 
o único sistema de fiscalização 
eletrônica fora da área urbana 
nos municípios da Região Ce-
leiro. Três Passos também têm 
fiscalização eletrônica, mas elas 
ficam em pontos de fluxo de ve-
ículos urbano e por conseqüên-

cia disso os motoris-
tas tendem a ter uma 
atenção maior na-
quele trecho do que 
no trecho de Campo 
Novo.

Os maiores mu-
nicípios em termos 
de população das 
Região Celeiro, Três 
Passos, Tenente 
Portela, Crissiumal, 
Santo Augusto e 
Redentora apresen-

tam algumas singularidades . 
A capital da Região Celeiro, 
Três Passos, até maio deste 
ano havia registrado 631 infra-
ção, bem mais do que Tenente 
Portela que no mesmo período 
tinha um registro de 341. Re-
dentora registrou no mesmo pe-
ríodo este anoi

Municípios que acabam fi-
cando “isolados”, ou seja, não 
são ligação de passagens para 
outros municípios, por terem 
um fluxo menor de trafegabili-
dade acabam por registrar um 
número mais baixo de infrações 
como é o caso de Sede Nova 
com 19 infrações em 2017 e 5  
até maio deste ano e Derruba-
das que registrou 13 neste ano e 
36 no ano passado.

Cotricampo realiza VII 
Seminário Regional da 

Atividade Leiteira

Aconteceu em Tenente Por-
tela nesta quinta-feira, 28, o VII 
Seminário da Atividade Leitei-
ra organizado pela Cotricampo. 
O evento ocorreu durante todo 
o dia, no ginásio da Igreja Ca-
tólica com diversas palestras 
voltadas para interessados pela 
cadeia leiteira. 

Apesar da instabilidade cli-
mática, centenas de produto-
res, estudantes e empresários 
se fizeram presente no evento. 
Moradores de outras cidades 
compareceram ao evento. Te-
mas como manejo reprodutivo 
do rebanho leiteiro e silagem de 

milho-influência da maquina na 
qualidade foram trazidos ao pú-
blico presente. 

Os expectadores do evento 
almoçaram na cripta da igreja 
católica e tiveram além do se-
minário a realização de ações 
desenvolvidas pela Cotricampo 
e sorteio de prêmios.

Desde que se instalou em 
Tenente Portela a cooperativa 
tem buscado investir em in-
formação e qualificação para 
o associado local o que é uma 
marca da cooperativa. Os pro-
dutores avaliam como positiva 
a iniciativa.
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NESTA EDIÇÃO
EDUCADOR FÍSICO

Dicas para 
melhorar a 
saúde através 
das práticas 
esportivas
Por 
Robinson
dos Santos

NUTRIÇÃO E SAÚDE
A coluna com 

dicas de nutri-
ção para viver 
uma vida mais 

saudável
Por 

Ariel Jéssica 
Ponce

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

Sistema Província de Comunicação

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

Receita municipal realiza ações em 
escolas de Redentora

Coronel Bicaci retoma projeto para 
construção de quadras esportivas

Vista Gaúcha segue realizando melho-
ria na saúde do município

Coronel Bicaco qualifica frota para 
transporte de pacientes

Sicredi comemora 17 anos em Barra 
do Guarita

Rio Grande do Sul terá ouvidoria es-
pecial para crianças e adolescentes

E MUITO MAIS

EM SOCIEDADE
A colu-

na social 
que mostra 
os últimos 
eventos de 
Tenente 
Portela

Por 
Mari Carla 
Brunet

No dia 24, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna sagrou-se campeã na disputa 
da fase municipal dos JERGS ,  na modalidade Handebol.

Depois de treinar toda a semana desde março deste ano, a equipe que é coordenada pelo Professor 
de Educação Física, Alencar Balestrin, disputou o título com o selecionado da Escola Sepé Tiarajú.  A 
Ayrton Senna foi a única escola municipal de Tenente Portela que esteve presente neste dia. Com essa 
conquista, passou da fase municipal para a fase regional, que acontecerá  na cidade de Três Passos.

Equipe de handebol da escola 
Ayrton Senna é campeã na fase 

municipal dos Jergs 2018
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