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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião
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 Como o Direito tem um conteúdo dinâmico, o instituto do banco de horas vem sendo objeto de vá-
rias alterações no decorrer dos tempos, até chegar na tipificação legal atual. Está previsto 
no parágrafo segundo do Artigo 59 da Consolidação das Leis Trabalhistas, onde preconiza 
que, “poderá ser dispensado o acréscimo de salário (por hora extra) se, por força de acordo 
ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo 
de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o 
limite máximo de dez horas diárias”.

  Conceitua-se, então, como um modo de flexibilização da jornada de trabalho que 
permite a compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia visando a correspon-
dente diminuição em outro, sem que haja o pagamento de hora extra, desde que respeitado 
o limite máximo de dez horas diárias, aprovadas por acordo individual, coletivo ou con-
venção coletiva de trabalho. Neste caso, o valor correspondente a título de horas extras 
não é pago ao empregado diretamente, uma vez que este, fica “depositado” aguardando a 
compensação integral, e se houver rescisão contratual anterior à compensação, fará jus o 
trabalhador, ao pagamento dessas horas que serão calculadas sobre o valor da remunera-
ção na data da rescisão.

 Além da previsão celetista, o banco de horas tem fundamento constitucional no Artigo 7°, inciso 
XIII disciplinando duas jornadas de modo cumulativo- “duração do trabalho normal não superior a oito 
horas diárias e quarenta e quatro semanais”- assim, é mister que na jornada de trabalho seja observado o 
limite máximo das quarenta e quatro horas semanais para haver a compensação lícita e não uma imposição  
ao empregado, hipossuficiente perante o empregador. É também muito importante destacar, que a cláusula 
convencional que amplie o limite máximo de dez horas diárias é inválida.

 Há de observar os §§ 5° e 6° da CLT, que autorizam o banco de horas por acordo individual, até 
mesmo tácito, oque em nossa convicção coloca os trabalhadores em uma situação vulnerável por não ter pa-
ridade de forças acaba seguindo o comando, e deveria somente ser aceito por convenção ou acordo coletivo.

 E agora, oque mudou com a reforma trabalhista?
Uma das novidades em relação a inserção do banco de horas, foi a permissão, na forma consensual entre 

empregado e empregador para o cumprimento da jornada diária superior, contanto que essas horas sejam 
compensadas até seis meses da realização. Neste caso, se a compensação for planejada de seis meses a um 
ano, há a necessidade da intervenção sindical, onde este elabora a minuta do acordo coletivo para o banco de 
horas, especificando o gozo das folgas compensatórias e o valor a ser pago caso não exista a probabilidade 
de ser feita esta compensação no período pré-determinado, porém, se a compensação suceder no mesmo 
mês, não há necessidade do acordo por escrito.

Texto desenvolvido pelos acadêmicos Ronaldo Antonio Zimmer e Fernanda Da Silva do 7° semestre do curso 
de Direito da UCEFF- ITAPIRANGA, na matéria de Direito do Trabalho II, ministrada pelo Professor Fran-
cisco Dion Cleberson Alexandre. Para contato: ronaldozimmer2011@hotmail.com ou fer_nanda.dasilva@
hotmail.com.

A TIGRADA

A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, presume-se por sua importância, reúne 
parlamentares com formação jurídica ou, na falta destes, os de 
maior preparo intelectual. A CCJ é formada por 65 membros e há 
38 parlamentares que são advogados.

Não se esperaria de um órgão com tais quadros e responsabili-
dades a conduta observada na sessão a que compareceu o minis-
tro Paulo Guedes para falar e responder questionamentos sobre 
a reforma da Previdência. O ambiente que a oposição articulou 
fez lembrar aquele em que os petistas costumam se dar bem e o 
interesse público, mal: algazarra, gritaria, cartazes, interrupções 
histéricas ao convidado. O objetivo é alcançado quando o caldo 
engrossa e a sessão precisa ser encerrada. Vi muito disso desde as 
assembleias estudantis secundaristas dos anos 60. O mesmo som, 
vindo da mesma banda. É a censura da divergência através da falta 
de educação e do berreiro.

Aquele grupo de parlamentares que derrubou a sessão da CCJ 
especializou-se, ao longo dos anos, em causar dano ao país. Seus 
melhores resultados (maiores danos com maior proveito próprio) 
são obtidos no exercício do poder. Por isso, é na busca dessa plena 
“eficiência”, que só pode ser alcançada na volta ao poder, que se 
centra sua ação oposicionista.

A audácia verbal usada contra o ministro procede da mesma 
ausência de remorso que lhes permite exibirem-se aos olhos da 
sociedade como defensores dos pobres e oprimidos após haverem 
deixado uma herança de 13 milhões de desempregados, propor-
cionado enriquecimento ilícito à sua parceria, quebrado fundos de 
pensão, jogado a Petrobras no descrédito e ensejado aos bancos 
recordes de lucratividade com a economia estagnada e recessão. 
Veem-se como profetas perante multidão de idiotizados.

Os críticos habituais do governo, com o discernimento turba-
do pelo antagonismo, trataram de fazer o ministro corresponsá-
vel pelo alarido. Imaginavam que Sua Excelência deveria engolir, 
com benignidade, doses crescentes de grosseria. Por que o faria? 
Para não desagradar os opositores sistemáticos? Para ser simpáti-
co ao Zeca Dirceu? Para dar razão à irracionalidade? Para se fingir 
desmemoriado e cego ante a incoerência dos que o atacavam? O 
ministro disse o que os governistas deveriam ter dito e o governo 
só “perdeu” votos que nunca teve.

Querem inculpar a base do governo por sua passividade? Fa-
çam-no, mas não esperem que o ministro aja como tchutchuca 
ante a tigrada que se escuda no mandato para atacá-lo. A reforma 
da Previdência não é apenas necessária. Ela é urgentíssima. Com-
batê-la não protege os mais pobres, antes, deixa-os ainda mais ao 
desabrigo porque é dispensado demonstrar quem são as principais 
vítimas das grandes crises econômicas. Falam por mim os sem 
teto que se espalham pelas marquises e soleiras de nossas cida-
des. Falam por mim os que saíram das estatísticas do desemprego 
simplesmente porque desistiram de conseguir um. Falam por mim 
os chefes de família que afundaram em depressão, alcoolismo, ou 
drogadição.

A biografia do grupo político que hoje faz oposição no Brasil 
é nacionalmente conhecida e responde por suas derrotas eleitorais 
em outubro do ano passado. Após apadrinharem os mais desones-
tos empresários do país, discursam como se fossem pais dos po-
bres (certamente por havê-los produzido em proporções demográ-
ficas). E empurram o país para o abismo do desastre fiscal, olhos 
postos nos proventos políticos que ele lhes proporcionará.

O BANCO DE HORAS NO RAMO 
DO DIREITO DO TRABALHO

Ronaldo Antonio Zimmer e Fernanda Da Silva

Os primeiros 100 dias
Bolsonaro completou nesta semana 100 dias na cadeira máxima da 

nação, melhor dizendo, seu governo completou já que ele ficou um pe-
ríodo licenciado para cuidar da saúde .

No primeiro dia a Casa Civil  traçou 35 metas que seriam colocadas 
em prática nestes primeiros 100 dias. Com os decretos assinados na 
última quinta-feira o presidente cumpriu cada um dele.

Outro ponto que merece atenção nestes primeiro 100 dias é a postu-
ra do vice-presidente, o gaúcho Hamilton Mourão, pintado como trucu-

lento, retrógrado e com posicionamentos muito mais fixos no conservadorismo, nestes início de manda-
to, se mostrou bem articulado, moderado em questões cruciais e um vice melhor do que qualquer aposta.

Gostar do governo Bolsonaro ou não, concordar com seus projetos e planos ou não, isso é um direito 
individual de cada um, mas dentro de uma proposta que venceu as eleições, o governo tem se mostrado 
bastante coerente com o plano que o elegeu. Bolsonaro continua sendo Bolsonaro.

O governo vai ser bom? Para algumas pessoas sim, para outras não, pois assim é a política; essa má-
quina que contenta alguns e descontenta outros, mas por hora, para a maioria que votou em Bolsonaro, 
ele tem se mostrado um governo compátivel e que age de acordo com as propostas que o elegeram.

No fechamento dos 100 dias, o governo cumpriu uma promessa que foi feita, em algum momento,por 
oa poresidentes dos últimos tempos e enviou para o Congresso Nacional o projeto que dá autonomia 
para o Banco Central. Mais uma promessa cumprida. Você pode gostar ou não, aí é com você, mas ele 
cumpriu.
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Melhore
o humor

***Esta semana alguém 
ligou para a redação e per-
guntou se não íamos falar de 
determinada estrada que foi 
arrumada pela prefa.
***KKK, quanta ingenuida-

de , pois, para quem recebe um baita salário 
por mês, (pago por nós) manter as estradas 
boas é uma OBRIGAÇÃO e não um favor 
que mereça aplausos...
***Tem gente tão “mala” que nem a mu-
lher aguentou carregar o fardo.
***Dizem por aí que na competição de 
melhor repórter da página face “ Acontece 
aqui, Na Portela” , a experiência ganhou do 
espetáculo digital....
***Já o “Portela Depressão”, fez a lista das 
figuras carimbadas na comarca, sem pre-
conceitos...kkkk

***Dizem por aí que o PTB portelense po-
derá ressurgir das cinzas com a adesão de 
novas lideranças....
***Dizem por aí que de repente alguém sai 
com a ideia da CPI dos dogs superfatura-
dos.
***A curva da Tenente Bins tá virando a 
curva do “Tamburello”. Dizem por aí que 
nesta semana mais um quis viver as emo-
ções do Aírton Senna.
***Felizmente sem feridos. Graças a Deus!
***Parabéns ao pessoal do Belive. Graças 
a eles, Portela volta a ter eventos públicos 
no C.R.C.
***Dizem por aí que de todos os prefeitos 
que podem ir à reeleição na microrregião 
todos os prefeitos podem concorrer a ree-
leição. As informações são de que apenas 
um dos atuais não deve tentar de novo.

Uma preocupação cada vez maior
Há mais de um mês as capas do Jornal 
Província tem destacado 
um problema que ameaça 
a saúde da comunidade. 
Sabe-se inclusive da irrita-
ção de setores oficiais com 
a amplitude do fato, como 
se limitando a informa-
ção pudéssemos minorar 
o problema. Infelizmente, 
em decorrência de muitos 
fatores, Tenente Portela 
assumiu uma triste e lamentável liderança 
em saúde pública. Nesta semana chegamos 
a confirmação de 7 casos de dengue, pelo 
menos um deles com quadro muito preocu-
pante. As medidas preventivas estão sendo 
tomadas, o próprio poder público, após de-
núncias, passou

a ter mais atenção com as áreas de sua res-
ponsabilidade. As ruas dos 
bairros, estão merecendo 
uma melhor atenção. Os 
moradores devem seguir 
este exemplo também. 
Medidas de combate, em 
especial o fumacê, já fo-
ram colocadas em prática. 
Agora é esperar os resul-
tados, porém, não baixar 
a guarda. A equipes de tra-

balho de prevenção, concientização e com-
bate não tem medido esforços, porém, uma 
coisa é certa, não venceremos esta batalha 
sem a colaboração de todos. Dos adminis-
tradores, da população e principalmente de 
uma nova tomada de consciência.

Lixo nas ruas
O lixo que você joga fora do lixo, ou nas ruas, é o mesmo lixo que suja os rios e acaba no 
mar, mas antes entope sarjetas e provoca alagamentos, impulsionando as tragédias... sim-
ples assim! Moradores tem enviado fotos de garrafas e latas amontoadas nas calçadas em 
especial na segunda-feira. Tá aí um motivo para uma campanha de conscientização.

Alto ou Baixo Azul
Um cidadão nos liga e informa que não é 

verdadeira a informa-
ção pública de que 

haviam duas equipes 
de máquinas na região 

do Baixo e do Alto 
Azul nos últimos dias. 
Segundo ele, de fato 

uma equipe estava no Baixo Azul, mas no 
Alto Azul “nem campeando com lente de 

aumento”, diz o rapaz.

A ponte na Barra
Aproveitando a marcha dos prefeitos à Bra-
sília, alguns chefes de executivos munici-
pais da região participaram de uma reunião 
na Casa Civil da Presidência da República 

para discutirem mais 
uma vez a construção 
de uma ponte entre 
a Barra do Guarita 
e Itapiranga. O en-
contro presidido pelo 
Secretário Executivo 
daquela pasta, teve a 

participação do Presidente da Amuceleiro, 
da Amuplam, integrantes da Rota do Yucu-
mã e prefeitos do Oeste Catarinense. Esta 
foi uma das muitas reuniões sobre o tema 
em viagens dos executivos à Brasília. Po-
rém, foi a mais representativa e a primeira 
sob a égide do governo Bolsonaro. A ponte 
sobre o Uruguaí é uma antiga reivindicação 
e poderia significar a redenção econômica 
de toda a região.

Previdência
Grupos resistentes a proposta de reforma 
no Sistema Previdenciário estão se orga-
nizando e promovendo debates em muitas 
cidades do interior do País. Em Tenente 
Portela ocorreu um encontro sobre o tema 
na última quarta-feira no Centro Cultural da 
cidade. A proposta de reforma do atual go-
verno, chamada de nova previdência deve-
rá ser votada na CCJ da Câmara na próxima 
semana. Os 4 últimos governos, ou promo-
veram reformas tímidas, como a criação do 
fator previdenciário ou a fórmula 85-95, ou 
enviaram propostas mais ostensivas. Todas 
sempre foram recebidas com receio pelos 
trabalhadores que temem perdas.

 Feche a Garagem
A secretaria nota que o chefe esta com a 
braguilha aberta e toda sem jeito tenta lhe 
dar a noticia:
– Doutor… o senhor esqueceu a porta da 
sua garagem aberta!
Ele fechou rapidamente a braguilha e disse 
com voz carregada de malícia:
– Por acaso a senhora viu a minha Ferrari 
Vermelha?
– Não senhor! Tudo o que vi foi um 
Volkswagem desbotado e com os dois 
pneus dianteiros totalmente murchos!

O Consultor
Um pastor cuidava das suas ovelhas, quan-
do avis-
tou no 
horizon-
te um 
possan-
te Jeep 
vindo 
em sua 
direção.
Ao chegar perto do pastor o Jeep parou. 
Desce um homem que, sem mais nem me-
nos, pergunta ao pastor:
– Se eu lhe disser quantas ovelhas existem 
aqui você me daria uma?
O pastor humildemente acenou que sim;
Rapidamente o homem sacou seu “lap-top” 
e num instante respondeu:
– Trezentos e trinta e cinco.
O pastor sem nada falar lhe deu a ovelha e 
indagou:
– Se eu adivinhar sua profissão posso ter a 
ovelha de volta?
– Sim, respondeu o homem.
– O senhor e CONSULTOR!

Estupefato o homem devolve 
a ovelha ao pastor, mas não 
sem antes perguntar a este 
como adivinhou.

– O senhor chegou aqui sem ser chamado, 
se meteu no meu negócio, me disse o que 
eu já sabia e ainda cobrou por isso!,

Ressabiado....
Marido chega em casa e fala:
– Querida, convidei um amigo para vir jan-
tar hoje conosco.
Aos berros ela responde:
– O quê? Cê tá louco? A casa tá uma ba-
gunça, não fiz compra, a louça tá suja e eu 
não tô com disposição para cozinhar algo 
especial.
– Eu sei.
– Então por que é você o convidou?
– Porque o pobre coitado está pensando em 
casar.
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Fazer juntos
para descomplicar  
o Imposto de Renda.

(1) A modalidade de débito automático só está disponível  
para pagamento parcelado do IR. (2) Contrato de crédito  
exige um bom planejamento. Verifique se o crédito  
cabe no seu orçamento.

Pagamento pelo  
internet banking, aplicativo  
ou débito automático¹.

Restituição do valor  
direto na sua conta-corrente 
ou poupança.

Antecipação  
de recebimento².

Acesso ao informe de  
rendimentos pelo internet 
banking ou aplicativo.

Confira as facilidades 
que oferecemos.

Indique o Sicredi para receber  
a restituição e aproveite.

No último dia 05 de abril de 
2019, reuniram-se no municí-
pio de Vista Gaúcha, prefeitos 
e representantes dos municípios 
do Associação da Alto Uruguai- 
Amsop, para dar continuidades 
ao Plano Nacional de Desen-
volvimento da Rota do Leite, 
sendo o segundo encontro do 
mesmo, estiveram presente o 
IFF de Frederico Westphalen, 
URI e o Banco BRDE.

O município de Vista Gaú-

cha apresentou o sistema de 
trabalho da secretaria do meio 
ambiente com base na assis-
tência técnica para agricultores 
que produzem alimento, Proje-
to Jovem Rural (UFSM), Proje-
to Pisa (juntos quero competir), 
Senar, Sebrae, Farsul, Projeto 
Produzir para Viver Melhor. 
Esse projeto está sendo feito 
para a segurança alimentar e 
nutricional, essa parceria é com 
a Embrapa, Rede com Vida, 

IFF de Santo Augusto e com 
a Associação de Máquinas do 
município (ADCA).

Pela parte da tarde foi dado 
o andamento nos trabalhos re-
alizados na primeira reunião 
em Frederico Westphalen sobre 
área de abrangência do polo 
vida lactato da produção de 
leite do Ri Grande do Sul. Foi 
definido que o terceiro encontro 
será na cidade de Nicolau Ver-
gueiro.

Vista Gaúcha sedia reunião sobre 
cadeia produtiva do leite

D
ivulgação/V

ista G
aúcha

A reunião contou com a participação dos prefeitos da AMZOP

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 
(9) que o governo pretende reduzir pela metade o preço do gás 
de cozinha no país em dois anos. De acordo com o ministro, para 
conseguir essa redução, é preciso quebrar o monopólio do refino e 
da distribuição.

“Daqui a dois anos, o botijão de gás vai chegar na metade do 
preço na casa do trabalhador brasileiro. Vamos quebrar esses mo-
nopólios e vamos baixar o preço do gás e do petróleo com a com-
petição”, disse Guedes.

Ao participar da 22ª Marcha a Brasília em Defesa dos Muni-
cípios, em Brasília, Guedes disse que o monopólio da Petrobras 
no refino do gás torna o preço do produto mais caro no Brasil. O 
ministro afirmou ainda que a solução para a falta de recursos vem 
do petróleo, especificamente da exploração da camada do pré-sal.

Guedes defendeu junto aos prefeitos a aprovação da reforma da 
Previdência, ressaltando que a reforma vai liberar recursos para os 
entes municipais. “Todos já sabemos que a reforma da Previdência 
é importante também para municípios e estados”, afirmou.

O ministro disse ainda que o governo trabalha para unificar ain-
da este ano até cinco tributos e que se a mudança for efetivada a 
arrecadação será compartilhada com estados e municípios.

“Vamos baixar, simplificar, reduzir impostos para o Brasil 
crescer. É a reforma tributária. Primeiro, vamos pegar três, qua-
tro, cinco impostos e fundir em um só. Vai chamar Imposto Único 
Federal”, disse Guedes que não detalhou quais seriam os impostos 
unificados.

O ministro também disse que vai trabalhar para que a maior 
parte da arrecadação dos recursos arrecadados no país fique com os 
municípios. “Hoje, 65% é da União, 35% de estados e municípios. 
No futuro, 70% tem que ser de estados e municípios. Mas não é 
daqui a vinte anos, é pra agora”, disse.

Governo quer reduzir pela metade 
o preço do gás de cozinha

Agência Brasil
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Estado destina veículos e EPIs 
para dois municípios da região

A secretaria estadual de Se-
gurança Pública (SSP) realizou, 
no início desta semana, a entre-
ga de cinco ambulâncias para a 
Superintendência dos Serviços 
Penitenciários (SUSEPE), 112 
viaturas para a Polícia Civil e 
2.253 coletes balísticos para a 
Brigada Militar.

Mais de 100 municípios do 
Rio Grande do Sul foram con-
templados nesta etapa, entre 
eles, dois da Região Celeiro. 
Santo Augusto ganhou uma 
viatura e 22 coletes balísticos e, 
Três Passos, recebeu uma via-
tura e 30 coletes balísticos.

O investimento na aquisi-
ção dos veículos e dos Equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPIs) se aproximou de R$ 12 
milhões. Os recursos são pro-
venientes da bancada gaúcha 

em Brasília e contrapartida do 
governo do estado.

O vice-governador e titular 
da SSP, Ranolfo Vieira Júnior, 
destacou que a entrega dos 
veículos e dos Equipamentos 
de Proteção Individual vai ao 
encontro do que foi estipula-
do pelo RS Seguro, programa 
estruturante e transversal que 
preconiza a integração entre a 
união, o estado e os municípios, 
a inteligência, com ampliação e 
compartilhamento de tecnolo-
gias de rastreamento, georrefe-
renciamento e bancos de dados, 
e o investimento qualificado, a 
fim de diminuir os índices e re-
duzir a violência.

 – Tenho certeza de que es-
sas viaturas e esses equipamen-
tos farão a diferença no comba-
te à criminalidade – salientou 
Ranolfo Vieira Júnior. O se-
cretário ainda prometeu, para 

os próximos dias, a entrega de 
armamentos e de sistemas de 
monitoramento e de cercamen-
to eletrônico.

O governador Eduardo Leite 
agradeceu o esforço da bancada 
federal gaúcha em unir forças 
em prol de um mesmo objeti-
vo, deixando de lado diferenças 
ideológicas e partidárias. Du-
rante a cerimônia de entrega, o 
governador comemorou o fato 
de que o primeiro trimestre de 
2019 chegou ao fim com o me-
nor número de latrocínios já re-
gistrado no estado desde 2002, 
quando a contagem começou 
a ser feita. De janeiro a março 
deste ano, foram 16 casos.

– Essa redução se dá com o 
trabalho incansável dos agen-
tes de segurança pública, que 
trabalham diuturnamente para 
proteger o povo gaúcho – reco-
nheceu Eduardo Leite.

Santo Augusto e Três Passos receberam viaturas e coletes balísticos
D

ivulgação

Clic Portela

Na tarde desta terça-feira 
(09/04) o Prefeito Municipal 
em Exercício de Miraguaí, João 
Carlos Venzo recebeu em seu 
gabinete a visita do Superin-
tendente Regional Noroeste do 
Banrisul, Vilmar Camilo Ritter, 
acompanhado do Gerente Co-
mercial da Regional Noroeste, 
Cesar Cambruzzi e do Gerente 
da Agência de Miraguaí, Fabio 
Finatto.

O objetivo da visita foi ex-
planar as novas políticas do 
Banco, assim como, reforçar 
a parceria de negócios entre 
o Banrisul e o Poder Execu-
tivo Miraguaiense, sendo que 
na oportunidade o prefeito em 
exercício agradeceu o patro-
cínio da entidade bancária ao 
Projeto “Jovens Lideres” que 

foi realizado no ano de 2018.
Durante a reunião a Admi-

nistração Municipal foi comu-
nicada pelo Superintendente 
que o projeto encaminhado 
pelo município ao Banrisul, 

Prefeitura de Miraguaí recebe visitás de 
lideranças do Banrisul

denominado “GRUPO DE CA-
MINHADAS”, o qual está in-
cluso no Programa do NAAB 
(Núcleo de Apoio a Atenção 
Básica), foi aprovado e recebe-
rá recursos para sua execução.
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O prefeito em exercicío recebeu as lideranças do Banco do Estado

No final de semana passado estive visitando as Ruínas de São 
Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões, um dos principais 
símbolos da história missioneira do Rio Grande do Sul.

O local, como eu já esperava, é mágico. Qualquer pessoa que 
conheça um pouco da história dos sete povos das missões se im-
pressiona com a grandiosidade e complexidade da obra que foi 
construída pelos índios com a coordenação dos jesuítas.

A construção foi edificada no século XVIII, entre 1735 e 1745. 
A Igreja foi projetada pelo padre italiano João Batista Primolli e 
construída inteiramente em pedre grês. Não foi finalizada, pois 
faltou ser construída a segunda torre, que seria o observatório 
astronômico.

A Missão, um filme de 1986 estrelado por Robert De Niro e 
Jeremy Irons, trata sobre as Missões, recomendo você a assistir 
e fazer um passeio pela história daquele lugar incrível encravado 
em uma pequena cidade gaúcha.

Enquanto caminhava, olhando o que restou do complexo, fi-
quei imaginando o tipo de atendimento o tursita teria em um lu-
gar assim se ele estivesse localizado em outro país. Nos Estados 
Unidos por exemplo, Inglaterra ou Espanha? Imaginei que algum 
lugar teriam óculos de realidade virtual para ver as ruínas como 
elas eram na época em que estavam ativas.

Note que se você não conhece a história das Missões, vai sair 
do local apenas com a visão arquitetônica e com umas poucas in-
formações que você vai conseguir absorver lendo as placas, que 
estão muito mais para a descrição do local do que para a história 
propriamente dita.

Não há guias que possam narrar a história, não há salas de 
vídeos que possam descrever a história para recepcionar os vi-
sitantes e isso acaba deixando tudo muito vago e decepcionando 
aqueles, que como eu, estão também curiosos em saber a sua 
história.

São Miguel das Missões é igual muitas outras cidades do es-
tado que tem verdadeiras maravilhas, mas que por falta de apoio, 
acaba desperdiçando o potencial que isso pode ter. O turismo que 
já caminha a passos largos em outros locais do mundo, por aqui, 
engatinha muito lentamente, isso, que somos, talvez, o país com 
a maior diversidade cultural do mundo.

Parte da história é encontrada no Wikipédia: Os Sete Povos 
desenvolveram uma cultura própria, com notável desenvolvimento 
econômico e cultural, registrando-se até grande produção e consumo 
de obras de arte. Suas igrejas, as estruturas mais destacadas dos po-
voados, eram ricamente ornamentadas. São Miguel administrava tam-
bém uma estância, que de acordo com Thaís Rodrigues “se constituiu 
um dos maiores centros jesuíticos de criação de gado, considerada a 
principal fonte de riqueza econômica da região platina desde então”,e 
o excedente de sua produção agropecuária e manufatureira abastecia 
várias outras cidades espanholas na província do Paraguai.

A igreja, importante exemplar de arquitetura barroca, surgiu entre 
1735 e 1750. Era na igreja onde o teatral e prolixo espírito barroco da 
época atingia sua culminação e exercia seu mais profundo efeito sedu-
tor sobre os indígenas, celebrando cultos rodeados de símbolos sugesti-
vos e com forte inclinação à festividade e ao dramatismo, considerados 
eficientes meios de doutrinação. A festa do padroeiro, na descrição do 
padre Domenico Zipoli, é ilustrativa, dizendo revestir-se “da mais de-
zuzada pompa”, como se devia “ao glorioso archanjo, que é chefe das 
cohortes angélicas”.

A construção da igreja assinalou o apogeu da redução e o início do 
seu fim, pois exatamente em 1750 o Tratado de Madri determinou que 
os Sete Povos fossem entregues a Portugal em troca da Colônia do Sa-
cramento, no Uruguai. Os indígenas protestaram e seguiu-se a Guerra 
Guaranítica — onde o índio Sepé Tiaraju, que ocupava a função de 
corregedor em São Miguel, destacou-se como líder a ponto de virar 
lenda, heroi nacional e um santo popular —, mas a esta altura os je-
suítas pouco puderam fazer por eles, pois a Ordem estava também sob 
cerrado ataque na Europa, acusada entre outras coisas de incentivar a 
rebelião indígena contra o poder civil e tentar fundar um império inde-
pendente nas Américas. Os índios perderam a guerra, e em 1756 São 
Miguel foi ocupada sem resistência, pois havia sido abandonada, mas 
os conquistadores a encontraram a casa dos padres e a igreja em cha-
mas. Os jesuítas acabaram expulsos da América em 1768, e em 1773 
a Ordem foi dissolvida pelo papa Clemente XIV, colocando um ponto 
final na sua empreitada missionária.

As Ruínas das Missões
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Prefeitura de Tenente Portela aguarda 
resposta do BB para compra de 

Caminhão Bombeiro
Após a aprovação na Câ-

mara Municipal de Vereadores 
a prefeitura de Tenente Portela 
aguarda uma resposta do Ban-
co do Brasil para dar sequência 
na compra de um caminhão de 
bombeiros para trabalhar no au-
xílio ao combate a incêndio no 
município.

O projeto de Lei, que libera 
que o município contrate finan-
ciamento de R$ 600 mil reais, 
para a compra do veículo equi-
pado, foi encaminhado pelo 
próprio prefeito para o Banco 
do Brasil, onde será analisada e 
organizada a proposta de finan-
ciamento do veículo.

Após essa fase, Tenente 
Portela se reúne com os demais 
municípios; Vista Gaúcha, Bar-
ra do Guarita, Derrubadas e Mi-
raguaí; para que se determine o 
formato da parceria que será 
montada e esses possam, em 

suas respectivas sedes, organi-
zar suas leis.

Em paralelo o departamento 
de licitação vai lançar o prazo 
para a licitação de compra do 
caminhão. Segundo as informa-

ções repassadas pelo respon-
sável, Paulo Sérgio Moraes, a 
proposta já está em fase final 
e dentro de poucos dias deverá 
se ter uma definição sobre o as-
sunto.

Fo
to

: D
io

ne
s R

ob
er

to
 B

ec
ke

r

Confusão em Portal da Transparência gera denúncia de leitor
Uma ferramenta exigida 

por lei e mantida por todas as 
prefeituras do Brasil, o Portal 
da Transparência, aproxima o 
cidadão da gestão pública dos 
municípios.

No local é possível verificar 
gastos com pessoal, diárias, re-
ceita e despesas por setor e até 
os salários dos servidores.

Apesar de todos os dados 
contábeis e patrimoniais das 
prefeituras constarem no portal, 
a falta de clareza, a dificulda-
de em pesquisar os dados e o 
confuso sistema que é utiliza-
do pela maioria das prefeituras 
complica, por vezes, a ação dos 
cidadãos bem intencionados 
que desejam fiscalizar o poder 
público.

Um leitor do Jornal Provín-
cia entrou em contato com nos-
sa redação onde apontou que 
pesquisando no portal da trans-
parência encontrou duas ma-
trículas em nome da primeira-
-dama de Tenente Portela, Geni 
Kasper Carboni, que é servido-
ra do município na função de 
administradora escolar.

No registro encontrado 
pelo leitor, a matrícula 3716, 
com data de admissão de 
02/07/2012, estava ativa e uma 
segunda matrícula de número 
772, com data de admissão de 
04/07/2018 aparecia com situ-
ação de licença como auxílio 
doença.

Nossa reportagem foi con-

ferir os dados junto ao depar-
tamento pessoal da prefeitura 
de Tenente Portela, onde fomos 
gentilmente atendidos e as dú-
vidas sobre o caso foram escla-
recidas.

A matrícula 3716 é de fato 
a de Geni Kasper Carboni, na 
qual ela está ativa e desempe-
nhando o papel de administra-
dora escolar, já a matrícula 772 
não é do quadro pessoal da pre-
feitura e sim do fundo de previ-
dência, que registra os casos de 
licença como auxílio-doença.

Essa matrícula foi gerada no 
período de 3 de julho de 2018 e 
de 4 de agosto de 2018, quando 
a servidora ficou licenciada por 
auxílio-doença.

Nossa reportagem confe-
riu os dados e contatou que de 
fato os números representados 
mostram exatamente que a mo-
vimentação ocorreu neste perí-
odo e no mês de dezembro, em 
virtude do 13º salário.

Não há nenhuma ilegalidade 
ou erro no registro de servidora 
da primeira dama do município, 
no entanto, como sempre acon-
tece nossa reportagem confere 
todas as denúncias, pautas ou 
matérias que chegam até nossa 
redação e publica tal esclareci-
mento para evitar que nossos 
leitores enbarquem em notícias 
falsas, ou errôneas. Se você tem 
alguma pauta que gostaria que 
verificássemos para você entre 
em contato pelo 3551-1121.
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Aconteceu na última quarta-feira, uam reunião preparatória 
para a edição de Páscoa da Operação Viagem Segura (OVS) que 
começará à 0h da quinta-feira (18/4) e termina às 23h59min de 
domingo (21/4), contando com intensa fiscalização nas estradas, 
rodovias e vias urbanas integrando todos os orgãos de segurança 
no trânsito no trabalho de fiscalização.

No encontro, Diza Gonzaga e Marcelo Soletti, novos diretores 
da autarquia, se apresentaram para os parceiros da operação. Diza 
anunciou a intenção de “turbinar” a OVS em sua gestão à frente 
da Diretoria Institucional e destacou a importância de se zerar as 
estatísticas. “Sabemos que é uma utopia, mas temos sempre que 
trabalhar para zerar o número de mortes”, afirmou. “O Brasil infe-
lizmente está entre os cinco piores países do mundo em número de 
mortos no trânsito, precisamos mudar essa realidade.”

Soletti, que assumiu o cargo de diretor-geral adjunto, se colo-
cou à disposição dos municípios para o fortalecimento dos órgãos 
de fiscalização. 

A reunião contou com a presença do presidente do Conselho Es-
tadual de Trânsito (Cetran/RS), Sérgio Teixeira, de representantes 
do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), da Empresa 
Gaúcha de Rodovias (EGR), da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), do 1º Batalhão de Polícia Militar, do Lions, da 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurs) e da EPTC, além de agentes de trânsito dos municípios 
de Sapucaia do Sul, Guaíba e Canoas e de servidores do DetranRS.

Detran prepara 
Operação Viagem 
Segura de Páscoa
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Três Passos encaminha proposta 
para funcionamento da UPA

No início deste mês, o pre-
feito José Carlos Amaral pro-
tocolou, no núcleo estadual do 
ministério da Saúde, em Porto 
Alegre, a proposta para o fun-
cionamento da Unidade de 
Pronto Atendimento, construí-
da na Avenida Osvaldo Aranha 
em Três Passos.

A estrutura da UPA, que re-
ceberá a denominação de Cen-
tro Integrado de Atendimento 
ao Cidadão (CIAC/SUS) foi 
adaptada nos termos estabeleci-
dos pela Portaria nº 3.583/2018, 
do ministério da Saúde.

Cumpridas todas as ins-
tâncias municipal e estadual, 

agora, segundo o prefeito, o 
projeto seguirá para análise em 
Brasília. Três Passos é pioneiro 
no Brasil no modelo de gestão 
que serve de referência para ou-
tros municípios. O prazo para 
que as prefeituras apresentem 
as propostas de funcionamento 
das estruturas das UPAs termi-
na no dia 30 de junho.

Pelo projeto, o Executivo de 
Três Passos irá estruturar um 
serviço qualificado de saúde 
com capacidade para atender 
os usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) do município, 
de forma integral, resolutiva e 
contínua.

O CIAC/SUS vai integrar: 
uma Estratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF), o Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família (NASF), o 
Serviço Central de Assistência 
Farmacêutica, o Serviço Cen-
tral de Imunização e o Serviço 
Central de Transporte Sanitário.

As ações e serviços de saúde 
seguirão as normas específicas 
de cada política ou programa, 
utilizando os custeios já exis-
tentes e em conformidade com 
o Decreto nº 9.380, de 22 de 
março de 2018, e todos os ser-
viços elencados estão previstos 
no art. 3º da Lei Complementar 
nº 141, de 13/01/2012.

Prefeito José Carlos Amaral entregando a proposta em Porto Alegre

Três Passos: Prefeitura e Hospital de 
Caridade formalizam novo contrato

Na segunda-feira (08), a 
Administração Municipal de 
Três Passos formalizou o novo 
contrato de complementação 
de serviços com o Hospital de 
Caridade (HCTP), em ato no 
Gabinete da Prefeitura. O con-
trato tem o objetivo de com-
plementar a prestação de servi-
ços hospitalares e incentivo ao 
atendimento integral à saúde 
do cidadão. O valor do contrato 
anterior era de R$ 99.111,07, e 
agora, a partir de 1º de fevereiro 
de 2019, passa a ser de R$ 120 
mil fixo, e um valor variável de 
R$ 3 mil, perfazendo um total 
de R$ 123 mil.

No novo contrato está ga-
rantindo aos pacientes de Três 
Passos: prestação dos serviços 
médicos, laboratoriais, de ima-
gem e demais serviços perti-
nentes e decorrentes do plan-
tão de urgência e emergência; 
serviços de traumatologia e 
ortopedia; cirurgia geral; anes-
tesia, ou seja a avaliação pré-
-anestésica, o procedimento 
anestésico e a recuperação pós 
anestesia; obstetrícia e neona-

tologia; na pediatria a todas as 
crianças e adolescentes de 0 até 
18 anos incompletos, consultas, 
urgência, emergência e demais 
serviços pertinentes e decorren-
tes a esta faixa etária; neurolo-
gia; ginecologia; e prestação de 
serviços de pacientes adultos na 
terapia intensiva.

Neste contrato, o HCTP de-
verá atender, além da demanda 
regulada pelo SISREG (contra-
to do Estado) mais 20 consultas 
extras para cada uma das espe-
cialidades de traumatologia e 
ortopedia, cirurgia, neurologia 

e ginecologia, bem como, 10 
cirurgias eletivas, ampliando 
a cobertura de atendimento ao 
cidadão. Essas consultas serão 
oriundas das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e encaminha-
das pela Secretaria Municipal 
de Saúde.

Também, mensalmente, o 
hospital receberá um incentivo 
de R$ 1.000,00 a cada cirur-
gia de prótese realizada na alta 
complexidade, podendo este 
valor chegar a R$ 3 mil men-
sais, o que corresponde ao valor 
variável do contrato.

Assinatura do novo contrato ocorreu no gabinete do prefeito
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/Três Passos A liberação miofascial é uma técnica que trabalha 
diretamente com a fáscia e ajuda a relaxar e alongar 
os músculos. Ela pode ser feita tanto por profissio-
nais (personal trainer, fisioterapeutas, massotera-
peutas, quiropraxistas) quanto pelo próprio atleta.

A fáscia é uma membrana do tecido conjuntivo, 
localizada logo abaixo da pele, extremamente resis-
tente e elástica. É comparável a uma capa que reco-
bre e protege todos os músculos do corpo, permitin-
do o deslizamento perfeito.

Dependendo dos movimentos do corpo, a fáscia 
pode sofrer lesões que atrapalham ou até mesmo 
impedem o trabalho dos músculos, causando muita 
dor

Como percorre o corpo todo e está relacionada 
aos movimentos, a fáscia pode sofrer alterações de-
vido a uma série de fatores: treinos muito intensos, 
prática esportiva não supervisionada, maus hábitos 
posturais, padrão de movimento incorreto. Outras 
causas como estresse e desgastes emocionais tam-
bém podem afetar a fáscia e causar dor.

O corpo reage a estas alterações formando nó-
dulos, que são chamados de pontos gatilhos (trig-
ger points). Eles acumulam toxinas e prejudicam o 
bom funcionamento do sistema musculoesquelético. 
Também alteram a coordenação, a flexibilidade e a 
força muscular.

A partir daí o ciclo desgaste – formação de nódu-
los – dificuldade de movimento- desgaste, vai culmi-
nar no aparecimento de lesões, prejudicando o ren-
dimento físico e a qualidade de vida.

A liberação miofascial (mio =músculo+ fáscia = 
tecido conectivo) trabalha para liberar essas restri-
ções.

A liberação miofascial é uma técnica especializa-
da de alongamento que libera as tensões e realinha 
o corpo. Esse objetivo é alcançado pressionando-se, 
com os dedos, alguns pontos do corpo para que haja 
maior liberdade entre o músculo e a fáscia. Os bene-
fícios são vários, dentre eles:

• Liberar as tensões e dores musculares crôni-
cas;

• Liberar o movimento das articulações e me-
lhora a flexibilidade;

• Modificar a distribuição da massa muscular;
Não há um horário ideal para realizar as massa-

gens de liberação miofascial. Ela pode ser realizada 
no pré-treino, pós treino, ou em outros horários do 
dia.

Nem sempre e possível contar com uma massa-
gem feita por um profissional, especialmente nos pe-
ríodos de treino. Nesse caso, existe a possibilidade 
da massagem de auto liberação miofascial.

Para realizar a massagem miofascial em si mes-
mo, você pode usar alguns acessórios específicos. 
Os mais comuns são: 

Rolo (foam roller): acessório capaz de trabalhar 
quase todos os grupamentos.

Bola de tênis: usada para massagem da planta do 
pé e das partes anterior e posterior da perna.

Bastão (stick): usado para quadríceps e isqueos-
tibias, menos eficiente que os outros, porém muito 
bom para ser levado em viagens.

O importante é não deixar essas pequenas infla-
mações chegaram a níveis críticos, pois prejudicam 
sua evolução nos treinos e podem causar lesões 
pelo acumulo de toxinas.

BENEFÍCIOS DA LIBERA-
ÇÃO MIOFASCIAL
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Redentora completa 55 anos de emancipação 
politico administrativo

Nesta sexta-feira, 12 de abril, o mu-
nicípio de Redentora está completando 
55 anos de emancipação político admi-
nistrativo. A princesa da Região Celeiro 
teve emancipação oficializado em 1964.

Segundo os dados presentes no site 
do município, ela inicialmente foi bati-
zada como Vila Seca, porque no remoto 
inicio dos anos de 1800 os viajantes que 
passavam pela região tinham grande di-
ficuldade em achar água para si e para 
seus animais na área demográfica onde 
hoje é conhecida como Redentora.

Os pioneiros de Redentora existem 
em várias versões, mas a mais digna de 
registro é a chegada da família Julio de 
Moura logo no início dos anos de 1900 
quando ainda maior parte da cidade fa-
zia parte da Fazenda dos Borges. O títu-
lo desta propriedade foi despachado pelo 
governo do Estado para o casal Manoel 
Borges e Ana Belmont Borges, no ano 
de 1870.

Até 1942 a cidade pertenceu a Pal-
meira das Missões. Sua criação como 
distrito foi em 1888 que compreendia 
desde o Campo Santo em Palmeira das 
Missões até onde hoje é a reserva Indí-
gena do Guarita. A chegada das primei-
ras famílias trouxe com elas as vertentes 
católicas e, com isso o nome do distrito 
então de Palmeira das Missões é rebati-
zado, passando a se chamar Redenção.

Por volta do ano de 1943, apesar de 
algumas fontes afirmarem ser o ano de 
1947, o município passa a ser distri-
to de Três Passos com um novo nome 
que passou a se chamar Redentora de-
vido a uma estátua do Cristo Redentor 
que existe neste local e mais tarde com 
a emancipação de Campo Novo, passa 
então a ser distrito do novo município. 
Em 1963, cidadãos que aqui moravam, 
resolveram movimentar-se em busca da 
emancipação, que foi oficializada pelo 
estado em 12 de abril de 1964.

Prefeito: “Das datas comemorativas do município essa foi uma das 
melhores em termos e entregas de projetos”

Prefeito Nilson Costa

— Administrar um município não 
é brincadeira, é trabalho duro, mas é 
gratificante, e a gente que escolhe a 
politíca tem que estar preparado para 
se doar em nome da comunidade. - 
Foi assim que o prefeito de Redento-
ra, Nilson Costa definiu a experiên-
cia que está tendo como prefeito de 
Redentora.

Ele nos disse ainda que é uma 
grande honra estar a frente da admi-
nistração do seu município no mo-
mento em que esse completa 55 anos 
de história politico administrativo.

Um dos grandes anseios do pre-
feito e da comunidade é que o mu-
nicípio volte a contar com um hospital. 
— A reabertura de um hospital é muito 
difícil hoje em virtude do desinteresse 
do governo em manter os pequenos hos-
pitais, mas estamos confiantes que pode-
remos ter a abertura de um PADU muito 
em breve. — Disse o prefeito baseado 
em uma reunião que teve nesta última 
semana na coordenadoria de saúde onde 
foi discutido o assunto. O PADU - Pron-
to Atendimento de Urgência, é uma es-
trutura que funciona 24 horas para aten-
dimento de urgência.

O prefeito comentou que uma das 
conquistas que pode anunciar ocorreu no 
dia 9 em Sítio Cassemiro, onde aquela 
comunidade estava com distrito formado 
desde 9 de dezembro de 1991, mas nun-
ca teve a instalação de uma sub-prefeitu-
ra e que nestas comemorações foi feita 
a instalação e nomeado um sub-prefeito 
para atender aquela comunidade.

Ele ainda citou que na mesma opor-
tunidade foi entregue para a comunidade 
de Sítio Cassemiro um trator novo, que 

vai auxiliar, na prática agrícola naquela 
localidade. O maquinário será gerencia-
do por uma associação de agricultores 
com apoio da recém criada sub-prefei-
tura.

— Ainda entregamos adubos e fer-
tilizantes para nossos agricultores, um 
veículo para a comunidade indígena, 
inauguramos a academia ao ar livre no 
Bairro 9 de Julho e seguimos investin-
do em nossa estradas do interior. — Co-
mentou o mandatário.

O prefeito Nilson Costa também 
anunciou que está em fase final de 
acerto para abertura da licitação para 
a construção da Casa Lar, que vai ficar 
localizada no Bairro São José e contará 
com investimento inicial de R$ 450 mil 
reais. — Vamos instalar no Bairro São 
José também uma academia ao ar livre, 
estamos valorizando nossos bairros e 
levando qualidade de vida para aqueles 
moradores. — Completa o gestor.

Uma vã de 17 lugares para APAE e 

mais um micro-ônibus para a saúde são 
boas notícias que Redentora deverá re-
ceber nos próximos dias, além da já lici-
tada obra de pavimentação asfáltica em 
parte da Avenida João Pedro de Moura 
que está prestes a começar.

O prefeito ressalta que apesar da cri-
se evidente e crescente pela qual passa o 

estado do Rio Grande do Sul, que acaba 
atingindo os município, Redentora tem 
conseguido dar  passos importantes em 
projetos de infraestrutura e que sua ad-
ministração seguirá trabalhando para 
buscar mais recursos e mais benfeitorias 
que possam beneficiar os redentorense 
em termos de qualidade de vida.

Inauguração de Academia ao ar livre no Bairro 9 de Julho

Instalação da sub-prefeitura do Sitio Cassemiro
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Tenente Portela tenta esforço Coletivo para 
combater a Dengue que atinge a cidade

Já são 7 os casos confirmados de 
Dengue em Tenente Portela, todos au-
tóctones, ou seja, contraídos dentro do 
território do município.

A secretária municipal de saúde e sa-
neamento, Michele Vargas, disse que um 
grande número de servidores municipais 
estão trabalhando para atender todo o 
território e evitar que a doença se alastre 
e ganhe transtornos ainda mais alarman-
tes. Segundo ela, todos os agentes comu-
nitários de saúde, vigilância sanitária, 
vigilância ambiental e epidemiologica 
estão trabalhando para eliminar os focos 
do mosquito que ainda resistem em al-
gumas propriedades.

Ela chama a atenção que o Fumacê 
que segue sendo passado pelos bairros 
da cidade tem a função de matar o mos-
quito, mas é necessário um esforço con-
junto para eliminar os focos de larvas 
do mosquito, caso contrário, em pouco 
tempo ele volta a se proliferar e picar no 
município.

Nesta quinta-feira novas amostras fo-
ram enviadas para o Laboratório Central 
do Estado, para exames de comprovação 
da doença, o que pode aumentar o núme-
ro de pacientes infectados.

O Lacem também está realizando as 
contraprovas dos exames e refazendo al-
guns que já estavam descartados. Essa é 
uma metodologia padrão para quando a 
doença é detectada em uma determinada 
região.

O esforço coletivo comentado pela 
secretária e presente na chamada deste 
artigo precisa abranger todas as áreas do 
município e necessita muito da colabo-
ração dos moradores.

Uma moradora do Bairro Fries, que 
nossa reportagem flagrou limpando os 
vasos de flores, nos disse que tem con-

versado com os vizinhos e pedido a cola-
boração de todos. A moradora antiga do 
bairro, que não quis se identificar, disse 
que no local já tem 
uma paciente diag-
nosticada e que por 
isso é preciso redo-
brar a atenção por 
parte dos demais 
habitantes daque-
la área. — A gente 
fica preocupada, 
afinal de contas 
ninguém está livre 
de levar uma pica-
da. — Comentou 
ela.

A Coordenadoria Regional de Saú-
de tem se mantida atenta aos casos no 
município de Tenente Portela. Um fun-
cionário de Frederico Westphalen tem 
permanecido o tempo todo em Tenente 
Portela, e é dele a responsabilidade por 
coordenar as aplicações de fumacê.

A secretaria de serviços urbanos tam-
bém tem trabalhado na limpeza de vias 

públicas e recolhendo entulhos. A ideia, 
neste momento, é mobilizar a comuni-

dade para que o esforço coletivo se torne 
ainda mais efetivo, pois, somente dessa 
maneira será possível combater a proli-
feração da doença, que tem assustado os 
portelenses.

Para início de conversa o vírus da 
dengue faz parte da família dos flaviví-
rus. Trata-se de um filamento com mate-
rial genético que fica envolvido por uma 
membrana protéica, como se fosse um 
envelope. Esse “envelope” é formado 
por 20 lados e forma uma esfera pare-
cida com uma bolinha de golfe. Além 
desse envelope protéico ele possui uma 
membrana dupla de lipídios (gordura).

Quando o Aedes aegypt introduz 
o vírus em nosso sangue, as mem-
branas do vírus se fundem com a das 
células dos tecidos que envolvem os 
nossos vasos sanguíneos e então co-
meça a se multiplicar usando nossas 
próprias células para isso. Acontece 
uma inflamação nesses vasos e o san-
gue começa a circular lentamente na 
corrente sanguínea, isso prejudica a 
oxigenação dos nossos órgãos e é por 
isso que sentimos cansaço. Assim, 
invade e ataca nosso sistema circula-
tório, provocando inflamação do fí-
gado causando as dores abdominais.
Além disso, o vírus também diminui 

a produção das plaquetas no sangue que 
são responsáveis pela coagulação. Na 
dengue hemorrágica, a produção de pla-
quetas diminui tanto que além dos sin-

tomas da den-
gue “comum”, 
aparecem san-
gramentos (he-
morragias) na 
pele, na forma 
de manchas ver-
melhas. Por cau-
sa do ataque aos 
vasos sanguíne-
os, as gengivas 
e nariz também 
podem sangrar.

A dengue 
mata quando 
os vasos ficam 
tão frágeis, que 
acontecem va-
zamentos de 
líquidos do san-
gue, que podem 
se acumular na 
pleura (mem-
brana que en-
volve o pulmão) 
e no abdôme, 
fazendo que o 
doente entre em 
estado de cho-
que.

O que acontece 
no nosso corpo 
quando estamos 

com Dengue?

Fumacê está sendo aplicado pelos bairros da cidade
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Cartas com informações erradas geram pânico em motorista
GERAL

O aposentado Saul Hudlund, 
morador de Linha Tranquilin, 
foi surpreendido pelo recebi-
mento de duas cartas endereça-
das ao seu nome remetida por 
uma empresa chamada de cir-
cular assessoria e soluções de 
trânsito.

Na carta impressa grafica-
mente a empresa informa o 
aposentado de que ele está com 
a Carteira Nacional de Habili-
tação Suspensa pelo acumulo 
de infrações de trânsito. Ela 
diz que ele foi notificado pelo 
edital do DENTRAN e que por 
isso ele está recebendo a notifi-
cação da empresa.

“Evite assim a suspensão da 
sua CNH” diz a carta, para logo 
em seguida colocar duas frases 
que trazem esclarecimento. A 
primeira diz que caso os da-
dos que constam no edital não 
sejam da pessoa que recebeu a 
carta por motivo de homônimo, 
(pessoas com mesmo nome) 
que o receptor desconsidere a 
notificação e segundo pede que 
o mesmo confirme as informa-
ções junto a um Centro de For-
mação de Condutores ou pelo 
telefone e site do Detran.

Seu Saul que desde 1992 
possuí CNH e que nunca levou 
uma multa sequer, ficou preo-
cupado com a solução e foi pro-
curar um CFC. Ele disse que 
até pensou em entrar em conta-
to com a empresa pelos dados 
que ela coloca no final da carta, 
mas foi primeiro conferir, onde 
constatou o óbvio, não havia 
nada de irregular com sua per-
missão de dirigir.

Nossa reportagem ligou para 
a empresa para saber o porquê 
de mandar uma carta para uma 
pessoa no interior de Tenente 
Portela, sendo que a mesma não 
tem nenhuma multa no nome. A 
atendente nos disse que se tra-
tava de um caso de pessoas do 
mesmo nome.

Quando perguntada se eles 
mandaram a carta para todo 
mundo ou para pessoas alea-
tórias, ela disse que não, que 
eram apenas para pessoas que 
constavam no edital do Detran 
do mês de março, no entanto, 
nossa reportagem conferiu no 
edital e não há nenhum Saul 
Hedlund em nenhum dos últi-
mos cinco editais lançados pelo 
DETRAN/RS.

Nossa reportagem tornou 

a ligar e queria informação de 
como a empresa tinha conse-
guido os dados do senhor Saul 
Heudlud. A atendente de nome 
“Luciana” disse que os nomes 
são coletados no edital e os en-
dereços buscados num banco de 
dados na internet que ela soube 
precisar qual era.

Sobre que nossa reportagem 
disse não o tê-lo encontrado 
nos últimos editais, ela tornou 
a dizer que o procedimento da 

empresa é coletar os nomes no 
edital, encontrar os endereços 
e enviar as cartas. Como insis-
timos que não havia nenhum 
nome Saul Hundlund no edital 
e questionamos se os nomes 
não eram escolhidos aleatoria-
mente, ela disse que não saberia 
explicar esses detalhes e reco-
mendou que procurássemos 
o advogado responsável pela 
empresa, que segundo o site é 
André Marcelo Koeche e aten-

de na Rua Siqueira Campos Nº 
940, em Porto Alegre.

A nossa recomendação para 
nossos assinantes e leitores é 
que em caso de receber qual-
quer carta semelhante que pro-
cure um Centro de Formação de 
Condutores para esclarecer sua 
situação e se necessário for o 
acionamento jurídico, recorra a 
um advogado de sua confiança 
para evitar qualquer problema 
futuro.

Morador de Tenente Portela recebeu carta dizendo que estava com sua CNH suspensa
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Bolsonaro assina projeto de lei 
sobre educação domiciliar

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou hoje (11) projeto de lei 
que regula a educação domici-
liar de crianças e adolescentes, 
prática conhecida como homes-
chooling. Segundo o Palácio 
do Planalto, o texto traz os re-
quisitos mínimos que os pais 
ou responsáveis legais deverão 
cumprir para exercer essa op-
ção, tais como o cadastro em 
plataforma a ser oferecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) 
e a possibilidade de avaliação. 
A proposta fez parte dos ins-
trumentos assinados em uma 
cerimônia no Palácio do Planal-
to que marcou a passagem dos 
100 dias de governo.

A princípio, o governo havia 
planejado editar medida pro-
visória (MP) sobre a educação 
domiciliar, segundo informou 
ontem (10) a ministra da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves. Em 
entrevista coletiva nesta quarta-
-feira, o chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, mi-
nistro Onyx Lorenzoni, disse 
que o governo resolveu enviar 
projeto de lei ao Congresso 
Nacional por entender que sua 

tramitação trará mais segurança 
para a família que quiser adotar 
essa modalidade de ensino.

Para virar lei, a medida 
provisória precisa ser aprova-
da pelo Congresso em até 120 
dias. Caso contrário, perderá a 
validade. “E se ela [MP] cadu-
ca, e se cai por decurso de pra-
zo? E as famílias que optaram 
por esse método? E as crianças, 
vão ficar sem salvaguarda? Vão 
perder aquele ano escolar? En-
tão foi uma medida de proteção 
às crianças”, disse Onyx.

Homeschooling
No ano passado, o Supre-

mo Tribunal Federal (STF) não 
reconheceu o ensino domici-
liar de crianças. Para a Corte, 
a Constituição prevê apenas o 
modelo de ensino público ou 
privado, cuja matrícula é obri-
gatória, e não há lei que autori-
ze a medida. Segundo a funda-
mentação adotada pela maioria 
dos ministros do STF, o pedido 
formulado no recurso, que dis-
cutia a possibilidade de o ensi-
no domiciliar ser considerado 
lícito, não pode ser acolhido, 
uma vez que não há legislação 
que regulamente preceitos e 
regras aplicáveis a essa moda-
lidade de ensino.
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Jair Bolsonaro assinou o decreto nos 100 dias de governo

Presidente anúncia que 
não haverá horário 
de verão neste ano

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o país não adotará o 
Horário de Verão neste ano. A decisão foi baseada em um parecer 
do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que aponta 
que a mudança no horário das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
não resulta na economia esperada, além de alterar o relógio bioló-
gico.

No ano passado, a secretaria de Energia Elétrica (SEE), do mi-
nistério de Minas e Energia, em conjunto com o Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS), realizou um estudo que mostra que 
a medida não tem sido eficiente.

O Horário de Verão foi criado em 1931 e tem sido aplicado no 
país, sem interrupção, ao longo dos últimos 35 anos.

O horário de verão estava sendo adotado no país nos últimos 35 anos
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela

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

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

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

O cidadão GUILHERME ANTÔNIO FERRI nascido em VIS-
TA GAÚCHA/RS aos 05 DE ABRIL DE 1993.  Filho de Elio 
Luiz Ferri e de Leci Marchiotti Fernandes Ferri. E dona LISIANE 
VINCENZI nascida em TRÊS PASSOS/RS aos 10 DE MAIO DE 
1990. Filha de Flávio Vincenzi e de Ida Nelsi Lambrecht Vincenzi. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 11/05/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  03 

de abril de 2019.
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove 
horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de abril de 2019, com as seguintes presenças: Verea-
dora Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR 
DOS SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO 
GHELLER/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA e DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo nú-
mero legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou 
os Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondências recebidas 
pela Casa.

Registro: Estavam presentes na Sessão a Comissão de geração e distribuição da chama crioula do 
Rio Grande do Sul, na pessoa de seu presidente , Senhor Régis Carniel, Coordenador da 20ª Região 
Tradicionalista Army João Voos Junior, Evandro Borba Patrão do CTG Guardiões da Fronteira, Diogo 
Bonadimann, representando o Patrão do CTG Sentinela da Fronteira e a Secretaria de Educação de 
Tenente Portela Silvane Piffer Borba. com a finalidade de expor seu trabalho, e também para ver de 
que forma o Legislativo portelense  pode se colocar para participar do evento. 

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

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo determine para a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural o que segue:
a – Que seja realizado reparos  com a maior brevidade possível nas passarelas  sobre o  rio turvo 

na localidade de Barreirinho, solicita a atenção do senhor Prefeito, pois já apresentei requerimento no 
ano que passou, relatando a situação de estrema precariedade destas passarelas e até o momento nada 
foi feito. 

b – Solicitou para que seja realizado reparos na estrada com início na Olaria Dalcin, até o Distrito 
de São Pedro.

2 -  Apresentou Moção de Apoio do Poder Legislativo Municipal de Tenente Portela, pela impor-
tância e relevância do assunto, presta, por meio deste, seu apoio e solidariedade a ACAISC (Associa-
ção de Credores, Associados, Amigos e Interessados no Soerguimento da Cotrijuí), a qual entende que 
há possibilidade de uma reestruturação, e renegociação das dívidas de impostos para com a União, em 
ocorrendo um REFIS para Cooperativas, de que estão buscando junto apoio político para que venha a 
ser aprovada ou a Lei, ou Medida Provisória neste sentido. A preocupação é quanto aos associados, de 
que os mesmos recebam seus valores, principalmente dos que entregaram pela modalidade armazéns 
gerais. ( Esta Moção foi baixada para a Comissão de Justiça e Redação para parecer).

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Sugeriu ao Prefeito Municipal para que, a partir desta data e até que for necessário, seja priori-

zado no setor de serviços urbanos o trabalho de limpeza e recolhimento de entulhos e lixo existentes 
nos terrenos, tanto do município, como particulares em nossa cidade, participando mais ativamente e 
rapidamente no combate ao mosquito transmissor da dengue e eliminando focos de larvas geradores 
deste mosquito. Justificou o vereador que o motivo do presente requerimento é a grande preocupação 
da nossa população com a contaminação pelo mosquito da dengue que são já diversos casos aqui em 
Tenente Portela, não se sabendo ainda quantos poderão ocorrer caso o combate não seja feito rapida-
mente unindo a Secretaria de Saúde e Saneamento com a Secretaria de Serviços Urbanos da prefeitura. 

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1 – Solicitou que fosse encaminha correspondência para a Senhora Mirna Teresinha Braucks, para 

em nome de todos os vereadores desta Casa legislativa, parabenizara mesma pelos 12 anos frente a As-
sociação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela, completados no dia 1º de abril do 
corrente ano, bem como pela inauguração de um espaço para futura galeria de presidentes do Hospital.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei n° 028/2019: Que inclui dispositivo no PPA, LDO E LOA, autoriza abertura de cré-

dito especial e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 029/2019: Que altera a Lei Municipal nº 2.233/2014, que cria o Distrito Industrial 

do Município de Tenente Portela, estabelece incentivos á instalação de indústrias e dá outras provi-
dências.

Projeto de Lei n° 030/2019: Que dispõe a instituição democrática no sistema municipal de ensino 
público de Tenente Portela e da outras providencias.  

Projeto de Lei Complementar do Poder Legislativo n° 001/2019: Autor vereadora Rosangela For-
nari. Que acrescenta o Inciso VI no artigo 138 do código tributário municipal e da outras providencias.  

Projetos que foram discutidos e votados:
Projeto de Lei n° 023/2019: Declara situação de caráter excecional previsto no Art. 37, IX, da 

CF/88 e autoriza contratação temporária para o atendimento da necessidade de serviços gerais e dá 
outras providências. Este projeto foi aprovado.

Projeto de Lei n° 024/2019: Que inclui dispositivo no PPA, LDO E LOA, autoriza abertura de cré-
dito especial suplementar e dá outras providências. Este projeto foi aprovado.

Projeto de Lei n° 025/2019: Que inclui dispositivo no PPA, LDO E LOA, autoriza abertura de cré-
dito especial e dá outras providências. Este projeto foi aprovado.

Ante Projeto de Lei : Que autoriza o Poder Executivo a criar serviço de pronto atendimento médico 
e da outras providencias. Este ante projeto foi aprovado.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 08 de abril de 2019. Você ainda poderá 
acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal 
de Tenente Portela.   

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 08/04/2019

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

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

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

O cidadão EDIO MATIAS RAUCH nascido em ITAPIRAN-
GA/SC aos 17 DE FEVEREIRO DE 1966.  Filho de OTHMAR 
RAUCH e de ANISIA WILMA RAUCH. E dona SUZANA OR-
TOLAN nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 26 DE MAIO 
DE 1984. Filha de Darci Carlos Ortolan e de Onice Catarina Orto-
lan. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 03/05/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  10 

de abril de 2019.
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA – RS
Aviso de Licitação: Tomada de Preços nº 05/2019 

Retificada. Objeto: Execução de pavimentação poliédri-
ca com pedras irregulares de basalto de acordo com o 

Contrato de Repasse nº 1041.067/64/2017 do Ministério das Ci-
dades. Julgamento: 30/04/2019 às 08:30hs. Local: Centro Adm. 
Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro 
Adm. Mun., fone (55)3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br 
e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. Gaúcha, 12/04/2019. 

Celso José Dal Cero, Prefeito Municipal.
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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

CREMERS julgará no mês de agosto se Leandro 
Boldrini perderá o registro profissional

Conselho Regional de Me-
dicina do Rio Grande do Sul 
(CREMERS) divulgou, no últi-
mo dia 27, uma Nota de Escla-
recimento informando que está 
analisando os desdobramentos 
do Caso Bernardo, relacionados 
ao médico Leandro Boldrini, 
pai do garoto assassinado em 
abril de 2014.

O CREMERS anunciou que 
realizará no decorrer do mês de 
agosto o julgamento para deter-
minar se Leandro Boldrini terá 
seu registro profissional cassa-
do.

Conforme o professor da 
disciplina de Ética, Juarez Dal-
vesco, do curso de Medicina da 
Universidade de Passo Fundo 
(UPF), Leandro Boldrini po-
derá ter o registro profissional 
suspenso se for comprovado 
que ele usou a Medicina para 
cometer o crime, se for cons-
tatado o delito ético, como no 
caso de ter assinado a receita 
do midazolan. Segundo o laudo 

do Instituto Geral de Perícias 
(IGP), Bernardo Uglione Bol-
drini morreu em decorrência de 
uma superdosagem de midazo-
lan.

– Para a cassação do registro 
profissional é preciso ocorrer 
uma denúncia no CREMERS 
para que seja analisado todo o 
aspecto ético, o que pode ser 
feito pela juíza. Sem a cassa-
ção, Leandro Boldrini pode 
atuar como médico no presídio 
– disse o professor.

Leandro Boldrini foi con-

denado a 33 anos e oito meses 
de reclusão. Do total, 30 anos 
e oito meses são por homicídio 
qualificado (motivo fútil, com 
emprego de veneno e median-
te dissimulação); dois anos por 
ocultação de cadáver e um ano 
por falsidade ideológica.

O julgamento do Caso Ber-
nardo no Fórum de Três Passos 
durou cinco dias e também de-
terminou a condenação dos ou-
tros três réus: Graciele Ugulini, 
Edelvânia Wirganovicz e Evan-
dro Wirganovicz.

Leandro foi condenado pela morte do próprio filho Bernardo

Foto: R
eprodução/TJ-R

S

Coronel Bicaco abre edital para 
eleição de Conselheiros Tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te de Coronel Bicaco/RS - COMDICA, nos termos do disposto na 
Lei Municipal nº 1595/2003, torna público o EDITAL de convoca-
ção para o processo de escolha dos membros titulares e suplentes 
do Conselho Tutelar que ocorreráem 06 de outubro de 2019.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não ju-
risdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente, sendo composto por 05 
(cinco) membros titulares, escolhidos pela comunidade local para 
mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, me-
diante novo processo de escolha em igualdade de condições.

A inscrição dos(as) candidatos(as) será efetuada, pessoalmente 
ou por procurador constituído, na Prefeitura Municipal de Coronel 
Bicaco/RS, à Rua 14 de abril, nº 100, das 8:00 às 12:00 e 13:30 às 
17:30 horas, entre os dias 15 de abril de 2019 e 31 de maio de 2019.

Todas as informações relativas ao processo de escolha dos Con-
selheiros Tutelares estão disponíveis no Edital Comdica n. 01/2019, 
disponível no site do Município em: www.coronelbicaco.rs.gov.br
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

      O nome todos conhecem: GILDO DE FREITAS, O rei 
dos trovadores. Leovegildo José de Freitas o “Gildo de Freitas”, 
nasceu em 19 de junho de 1919 às margens da estrada de chão 
batido, que em 1919 era a principal ligação entre Porto Alegre e o 
Litoral Norte, no Bairro Passo D” Areia então zona rural de Porto 
Alegre. Muitos confundem o local de nascimento achando que 
foi em Alegrete, quando na verdade ele possui o título de cidadão 
Alegretense. Seu pai Vergílio José de Freitas era castelhano, um 
sujeito muito difícil, então casado com Georgina Santos de Frei-
tas, que tiveram oito filhos, quatro homens e quatro mulheres.

     Começou a trabalhar com oito (8) anos, puxando uma car-
reta carregada de frutas pela vizinhança. Se nada vendia, levava 
uma surra do velho Vergílio. Frequentou a escola apenas por seis 
meses, que ficava situada onde hoje é o Estádio do São José de 
Porto Alegre.

     Desde os doze (12) anos, volta e meia fugia de casa. Numa 
destas fugas, descobriu uma cancha de carreira em Canoas e se 
ofereceu para cuidar dos cavalos e depois para cantar e tocar gai-
ta, instrumento que aprendeu a manusear em casa de maneira au-
todidata com a gaita do seu irmão Alfredo. Comprou sua gaita de 
8 baixos apenas quando tinha vinte anos.

     Ao longo de sua vida nunca aguentou injustiças sem intervir 
daquele jeito xucro dele. Um cafetão explorando prostituta, um 
marmanjo impondo sua força contra uma mulher ou uma criança; 
um sujeito humilhando um bêbado, nada disso era suportável aos 
olhos do Justiceiro Gildo de Freitas.

     Politizado, assim se tornou conhecido no meio regionalista 
ele se integrou aos comícios de campanha de Getúlio Vargas, Leo-
nel Brizola, João Goulart, Alberto Pasqualini entre outros ilustres 
trabalhistas.   Em 1941 casa-se com Dona Carminha e passa a ter 
morada fixa em Canoas. Tiveram desta união cinco (5) filhos

     Mas a década de 40 reservava muito sucesso a Gildo, as 
trovas aqui no Rio Grande do Sul virou moda a partir de 1930 e 
dominava festas, bailes, bares e programas regionalistas de rádio, 
desde os precursores, lançados pelo poeta Lauro Rodrigues, até 
os grandes hits da Gaúcha e Farroupilha como o Grande Rodeio 
Coringa.

     Com o declínio dos programas de rádio ao vivo em 
1961/1962, Gildo resolve largar a profissão de Trovador e vai 
criar porcos. Mas como seu talento era para a música e repentismo 
e não para a criação de suínos, larga tudo e volta a lidar com trova. 
Em 1964 viaja a São Paulo para gravar seu primeiro Lp, “Gildo 
de Freitas o Trovador dos Pampas “com clássicos como Acorde-
ona, Baile do Chico Torto, História dos Passarinhos entre outras. 
Já em 1965 é lançado seu segundo Lp “O Trovador dos Pampas 
– Vida de Camponês” entre outras músicas estava Baile de Res-
peito que é a primeira música gravada pelo Gildo em provocação 
a Teixerinha. Mantendo o ritmo em 1966 é lançado o terceiro LP 
Desafio do Padre e o Trovador, onde Gildo trovou com o então 
Padre Rubens Pillar.

     Gildo estava então atingido pelo sucesso, muitas viagens, 
mas volta e meia precisava ficar hospitalizado devido aos proble-
mas nas pernas e no pulmão. Em 1968 chega ao quarto LP “Gil-
do de Freitas e Sua Caravana”, em 1969 lança o quinto LP “De 
Estância em Estância”. Entre 1970 e 1980 grava mais oito LPs 
entre ele sucessos como o Ídolo e Rei do Improviso. Mas seguem 
as complicações de saúde e até a capa de disco ele fotografou em 
hospital e reza a lenda que até baile ele fez para a doentada ani-
mando o hospital. Em 1982 são realizadas a última gravação do 
Lp “Figueira Amiga” Em Novembro deste mesmo ano é levado 
aos estúdios da RBS TV por Antônio Augusto Fagundes e Ivan 
Trilha para sua última aparição pública em um Galpão Crioulo, 
além do apresentador Nico Fagundes estava as Gauchinhas Mis-
sioneiras e os Serranos. Foi a última oportunidade de ver Gildo 
de Freitas, talvez a única onde se viu ele debilitado e conformado.

     Gildo de Freitas faleceu em 04 de dezembro de 1982 e foi 
sepultado dia 06 de dezembro no Cemitério Velho, em Viamão. 
Neste ano, comemora-se o Centenário de nascimento do Rei dos 
Trovadores.

                          Até a próxima.

GILDO DE FREITAS – O 
REI DOS TROVADORES!

Preço dos insumos poderá 
interferir na área plantada com 

trigo na Região Celeiro
Apesar do trabalho intenso 

de colheita da soja, muitos agri-
cultores do Rio Grande do Sul 
já iniciaram o planejamento da 
safra de inverno, especialmente 
em relação ao trigo.

Conforme o mais recen-
te Informativo Conjuntural da 
Emater-Ascar, os triticultores 
da Região Norte começaram a 
procura por crédito para o fi-
nanciamento de custeio das la-
vouras e encaminham amostras 
de solo para análise e correção 
de nutrientes.

O relatório da instituição 
ainda afirma que nas regiões 
Celeiro, Noroeste Colonial e 
Alto Jacuí, os altos custos dos 
insumos poderão interferir na 

definição da área destinada ao 
trigo. Já na Fronteira Noroeste 
e Missões, foram liberados os 

primeiros recursos de custeio 
de insumos para a principal cul-
tura de inverno do estado.

O trigo é a principal cultura de inverno do Rio Grande do Sul
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Liderados pelo presidente 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Glademir 
Aroldi, centenas de gestores 
municipais que participam da 
XXII Marcha a Brasília em De-
fesa dos Municípios realizaram 
no final da tarde de terça-feira, 
9 de abril, uma manifestação 
em frente ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF). A ação dos 
municipalistas pede que a Corte 
promova o julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 4.917, que dispõe sobre 
os critérios de distribuição dos 
royalties do petróleo. Após a 
manifestação, o presidente do 
STF, Dias Toffoli, sinalizou que 
deve receber um grupo de ges-
tores nesta quarta-feira, 10. Es-
tarão presentes, além de Aroldi, 
representantes das cinco regi-
ões do país.

O ato lembrou que a matéria 
aguarda avaliação do Supremo 
há 6 anos. De 2013 até 2018, o 
conjunto de Municípios e Es-
tados brasileiros deixou de ar-
recadar mais de R$ 55 bilhões 
por meio do Fundo Especial do 
Petróleo (FEP). Apenas os En-
tes locais deixaram de receber 
R$ 22 bilhões.

Com um bolo simbolizan-
do o aniversário de espera, os 
prefeitos cantaram “Parabéns 
para você” e gritaram palavras 
de ordem pedindo celeridade 
no julgamento, que, se positivo 

aos Municípios, pode aliviar as 
finanças das administrações lo-
cais. “Precisamos de uma solu-
ção de uma vez por todas. Por 
isso estamos aqui, respeitando 
e pedindo que o Supremo nos 
receba”, disse o presidente da 
CNM.

Em mais um momento no 
qual os gestores demonstraram a 
força do movimento municipa-
lista, os participantes cantaram 
o hino nacional e lançaram ba-
lões pretos simbolizando o luto 
dos Municípios pela omissão 
do STF em relação à decisão. 
Além dos gestores municipais, 
esteve presente o governador 
do Estado do Piauí, Wellington 
Dias, que encabeçou a tramita-
ção e a aprovação do projeto no 
Congresso Nacional, na época, 
como senador federal. “Esse 
projeto eu ainda era senador 
quando, em 2012, tivemos aqui 

uma luta dos Municípios para 
aprovação. Foi vetado e fize-
mos uma coisa quase impossí-
vel que é derrubar um veto. Nós 
estamos falando de uma rique-
za que é da União, logo, é de 
todos os Municípios”, destacou 
o governador.

Aroldi foi convidado a entrar 
no Supremo, juntamente com o 
presidente da Associação dos 
Municípios do Mato Grosso do 
Sul (Assomasul), Pedro Caravi-
na, para mais uma vez protoco-
lar ofício na Corte reforçando 
a necessidade do julgamento. 
Após protocolar o ofício, Aroldi 
destacou a importância da ma-
nifestação. “Nós respeitamos as 
instituições. Mas os prefeitos 
do Brasil querem uma solução 
para essa situação da liminar 
dos royalties do petróleo há seis 
ano e sem decisão. Essa foi uma 
importante ação”, apontou.

Prefeitos pressionam STF 
por royalties do petróleo

Prefeitos protestaram em frente ao Supremo Tribunal Federal
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O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) de Santo Ân-
gelo, com vistas a proceder ao 
controle, publicidade e transpa-
rência das verbas oriundas dos 
Termos de Ajuste de Conduta 
(TACs) celebrados pelo MPT, 
bem como das provenientes 
de acordos ou condenações ju-
diciais, publicou o Edital com 
regras impessoais visando se-
lecionar entidades que preen-
cham os requisitos e estejam 
interessadas em receber bens, 
serviços e valores revertidos 
de indenizações e multas de-
correntes de ações judiciais e 
TACs firmados perante o órgão.

As inscrições devem ser 
feitas até o dia 30 de setembro 
deste ano, e são voltadas a ór-
gãos públicos e pessoas jurídi-
cas sem fins lucrativos da área 
de abrangência do MPT de San-
to Ângelo, atualmente compos-
ta de 83 municípios.

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

cialmente ou via Correios.
As entidades devem apre-

sentar o estatuto social, a ata de 
eleição e posse da atual direto-
ria, certidão negativa de débito 
junto à Previdência Social e do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), certificado 
de reconhecimento da entidade 
como de utilidade pública e cer-
tidão do distribuidor de proces-
sos na Justiça do Trabalho no 
estado do Rio Grande do Sul. 
Devem também indicar conta 
corrente para depósito dos va-
lores.

O resultado da homologa-
ção da inscrição dos projetos 
será divulgado 90 dias após o 

encerramento do prazo de ins-
crições. As entidades que forem 
contempladas devem apresen-
tar prestação de contas ao MPT, 
e, nos casos de reversões de-
correntes de ação judicial, nos 
autos do processo, perante o 
Poder Judiciário.

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

Entidades podem se inscrever 
para receber recursos do MPT

Ministério Público do Trabalho abrange atualmente 83 municípios

R
ádio Sepé Tiaraju

Reunião em Brasília 
discute construção de 
ponte entre Barra do 
Guarita e Itapiranga

Na tarde da quarta-feira, 10, aconteceu uma importante reunião 
no Palácio Planalto em Brasília, com a presença Secretário Execu-
tivo da Casa Civil, José Vicente Santini, do Presidente Amuceleiro 
e prefeito de Inhacorá, Everaldo Rolim, do Presidente Amuplam 
e prefeito de Joia, Adriano Marangon, também o Vice-presidente 
da Rota do Yucumã e prefeito de Tiradentes do Sul, Alceu Diel, 
além de vários prefeitos das duas regiões e que integram a Rota do 
Yucumã, e ainda prefeitos de vários municípios do Oeste de Santa 
Catarina.

Na pauta dois importantes assuntos, sendo eles a construção de 
uma ponte sobre o rio Uruguai ligando os estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina pelos municípios de Barra do Guarita (RS) 
a Itapiranga (SC), e também a reativação Aduana de Porto Soberbo, 
município de Tiradentes do Sul, ligando o Brasil com Argentina.

O prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, esteve presente 
na reunião, e no período em que esteve à frente da Rota do Yucu-
mã, articulou audiências públicas sobre a Aduana e também iniciou 
as tratativas para esta reunião em Brasília. Conforme Carboni, o 
primeiro passo será um estudo de viabilidade para a construção da 
ponte, “esta mobilização de todos os prefeitos mostra a importân-
cia desta ponte para a região, agora vamos dar o encaminhamento 
deste estudo de viabilidade para seguirmos pleiteando esta obra”, 
disse Carboni, que falou também sobre a reabertura da Aduana, “a 
reativação da Aduana de Porto Soberbo é importante para a econo-
mia da nossa região, pois a circulação de pessoas dos dois países 
hoje acontece em outras cidades onde há o posto aduaneiro”, des-
tacou o prefeito Carboni.
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Reunião ocorreu na Casa Civil com o ministro Onix Lorenzoni

Grande público participou do
 jantar da  Escola Ayrton Senna
A Escola Municipal de Ensi-

no Fundamental Ayrton Senna 
realizou o tradicional jantar de 
integração com a comunidade 
escolar no dia 05 de abril, no 
ginásio da Igreja Católica.

Na oportunidade houve 
apresentações do grupo Senna 
Dance, mostra dos objetos de 
aprendizagem da Coopersenna-
-Cooperativa Escolar e exposi-
ção de banners da Escola, que 
neste ano iniciou focando nos 
temas educação fiscal e preven-
ção à dengue.

Foi marcante a grande pre-
sença das famílias no evento, 
que serviu mais de 900 pessoas 
as quais a Escola agradece pela 
participação.

O diretor Tiago Wolmann 
fez os agradecimentos em 
nome da Escola, “agradecemos 
também a todos os pais, alunos, 
funcionários e parceiros da es-
cola que ajudaram nos prepara-

tivos, doações e trabalho para 
a realização do delicioso jan-
tar, que contou com churrasco, 
acompanhamentos, variedades 
de saladas e buffet de sobreme-
sas”, destacou o gestor.

A Vice-diretora Irani Ba-

lestrin usou o lema da Escola 
para também agradecer a todos, 
“agradecem o empenho de to-
dos lembrando que ‘Quando o 
trabalho é em equipe o resulta-
do é Campeão’, esse é o nosso 
lema”, destacou Irani.

Avento aconteceu no ginásio da Igreja Católica
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GERAL

Agora o 
tradicional 
telefone da 

Rádio Província 
é  WhatsApp

(55)3551-1200
Adicione
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Primeira fase da Copa Sicoob Super Colono 
de Futsal encerra neste sábado

A primeira fase da Copa Si-
coob Super Colono de Futsal 
termina na 16ª rodada, neste 
sábado, dia 13, com os últimos 
confrontos da fase classificató-
ria da categoria livre.

Durante a competição fo-
ram disputados 60 partidas com 
mais de 460 gols marcados e 
grandes confrontos.

O diferencial nesta edição 
está na paridade entre as equi-
pes de todas as categorias, todos 
entram em quadra e combatem 
de igual pra igual, de forma que 
até a última rodada ainda terão 
jogos definindo classificação.

A partir de quinta dia 18, 
os segundos e terceiros classi-
ficados dentro das chaves nas 
categorias LIVRE masculino, 
LIVRE feminino e VETERA-
NOS, jogam a repescagem em 
jogos eliminatórios(mata-ma-
ta), enquanto os primeiros clas-
sificados já passam direto para 
a fase seguinte.

Já no dia 25 de Abril aconte-
ce a rodada das quartas de finais 
da categoria LIVRE masculino, 
onde vão ser conhecido os qua-
tro semifinalistas. Certamente 
teremos jogos imperdíveis.

As semi finais das quatro ca-
tegorias estão agendadas para 
02 e 04 de Maio respectivamen-
te em jogos só de ida.

A data das Finais ainda não 
está definida, mas poderá ocor-
rer na sexta-feira dia 10 de 
Maio. O público tem marcado 
presença em todas as rodadas.

CATEGORIA LIVRE MASCULINACATEGORIA LIVRE FEMININA

CATEGORIA DE BASE

CATEGORIA VETERANOS

A edição do Jornal Província foi fe-
chada antes do encerramento da roda-
da de quinta-feira, por isso, os resulta-
dos ainda não estão computados.

Escolinha de Derrubadas participa de 
competição em horizontina

No último dia 06 de abril de 
2019, a Escolinha Municipal de 
Esportes de Derrubadas parti-
cipou da 11ª Copa da Integra-
ção de Futsal, Troféu Luciano 
Machado com as Categorias de 
Base Sub. 13 e Sub 15.

 A competição aconteceu no 
Ginásio Èdio Stoll  na cidade 
de Horizontina-RS e contou 
com a participação de várias 
cidades entre elas: Ijuí, Santa 
Rosa, Três de Maio, Campinas 
das Missões, Jóia, Santo Cristo, 
Derrubadas e Horizontina.  

Nossas equipes e nossos 
atletas muito bem representa-
ram nosso Município com fut-
sal bem jogado, com disciplina 
e respeito aos adversários. As 
equipes foram orientadas pelo 
Professor de Educação Física 

Juliano Gandini.
 A gestora da SMECD, pro-

fessora Cristiane Führ, agra-
dece a todos os atletas que 
participaram da competição, 
pela brilhante representação. 

Também ao professor orien-
tador das equipes e aos pais 
que acompanharam seus filhos 
nosso reconhecimento, pelo in-
centivo a prática do esporte no 
município.
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A escolinha participou nas categorias sub. 13 e sub 15

Após a parada de duas semanas em virtude da Copa Região Ce-
leiro, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Tenente 
Portela retorna neste final de semana com mais seis jogos valendo 
pela segunda rodada do certame.

Todos os jogos acontecem no domingo, dia 14, onde a Chave A 
joga no campo do Ypiranga com o confronto da manhã, iniciando 
às 09h30min entre as equipes do PSG (Pedra Lisa) X São Caetano 
(linha Esperança). Pela parte da tarde, às 13h30min o E.C. Lazer 
enfrenta o Ypiranga, e em seguida a equipe Construtora do Jorge 
enfrenta o Tamoio.

Pela Chave B os jogos serão no Estádio do Miraguai. Às 
09h30min se enfrenta as equipes do Cruzeiro X ABC. Na parte da 
tarde, às 13h30min tem o Juventude (Três Soitas) contra a equipes 
Amigos do HSA, e fechando a rodada, a equipe do S.C. Fronteira 
enfrenta o Miraguai.

Em todos os jogos não há cobrança de ingressos, e também as 
entidades que sediam os jogos estarão organizando almoço.

Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de 

Tenente Portela acontece 
no próximo domingo

Ascom/Tenente Portela
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Vista Gaúcha sedia encontro sobre 
cadeia produtiva do leite

Estado destina dois veículos para a 
Região Celeiro

Compra de Caminhão Bombeiro de-
pende de parecer do Bando do Brasil

Cartas com informações erradas ge-
ram pânico em motorista

Preços dos insumos pode diminuir 
área plantada com trigo no estado

Escolinha de Derrubadas participa de 
competição em Horizontina

E MUITO MAIS
NESTA EDIÇÃO

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

EDUCADOR FÍSICO
Dicas para me-
lhorar a saúde 

através das prá-
ticas esportivas

Por 
Robinson

dos Santos

JONAS 
MARTINS
Crônicas sobre 
tudo e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins

SOCIEDADE
A coluna so-

cial que mostra 
os últimos even-

tos de Tenente 
Portela

Por Mari 
Carla Brunet

A primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no Rio Grande do Sul será 
realizada no mês de maio, conforme programação da secretaria estadual de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (SEAPDR).

Deverão ser imunizados todos os bovinos e búfalos, totalizando cerca de 12,5 milhões de animais. 
A estimativa é de que 300 mil propriedades estarão envolvidas no processo. A meta é atingir uma 
cobertura vacinal superior a 90%.

Em 2018, ambas as etapas (maio e novembro) superaram 97% de cobertura. Este ano, haverá 
redução na dosagem de aplicação de cinco para dois mililitros. – Estamos iniciando o processo de 
divulgação do calendário para que nossos produtores se programem para vacinar o rebanho e garantir 
que nosso estado fique livre desta grave doença – afirmou o secretário Covatti Filho.

Campanha de vacinação contra 
febre aftosa ocorrerá em maio
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