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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

A plataforma apresentada por Jair Bolsonaro durante as eleições 
era liberal. Nos últimos três anos, periodo em que passou em caminha 
em nenhum momento ele prometeu algio que fosse diferente disso, em 
alguns momentos defendeu o liberalismo com tamanho afinco e com 

uma escolha de palavras tão erradas que acabou sendo massacrado pela imprensa.
O que tem que se entender é que o grupo que conquistou o poder no Brasil é um grupo Liberal 

no que tange a economia e consevrador no que tange costumes. Não se pode confundir tais posturas. 
Bolsonaro não esmorrecerá das ideias que defende há 30 anos no que diz respeito a costumes  e nem se 
desviará da cartilha adotada para a economia.

Nenhum brasileiro pode afirmar que a plataforma criada por Bolsonaro não dará certa. Também ne-
nhum brasileiro poderá afirmar que ela dará, simplesmente porque essa é uma plataforma inédita para 
o Brasil. Algo semelhante foi implementado em outros países, mas tudo muda de um lugar para o outro 
e por mais que as pessoas pensem o contrário o Brasil é um país extremamente diferente de qualquer 
outro lugar no mundo.

Mesmo na ditadura, que é descrita pela esquerda como o supra sumo da direita, a plataforma opera-
cional do país era outra. Primeiro porque eram outros tempo, segundo porque a metodologia de gestão 
era diferenciada. Sendo assim , estamos prestes a atingir algo novo. Bom ou ruim o tempo vai dizer, 
mas que será algo jamais experimentado pelo Brasil, isso já é comprovado.

Por enquanto, e não dá amostras que vai mudar, Bolsonaro tem mantido a postura que o elegeu e 
tem cumprido com suas promessas de campanha. Todos os cargos indicados até agora seguiram uma 
rigorosidade técnica, mesmo aqueles que vieram por força política como os Ministério da Saúde e da 
Agricultura. Mesmo entregando-os a políticos, ambos tem ligação direta e familiaridade com suas 
áreas.

O curriculo dos indicados pelo presidente eleito até aqui é quase irreparável. Você pode não gostar 
desse ou daquele nome indicado, porque ele segue uma linha de pensamento diferente da sua, no en-
tanto, todos eles merecem respeito pelo histórico apresentado em funções anteriores.

O governo Bolsonaro vai dar certo? É uma pergunta que só o tempo poderá responder, mas ele 
caminha a passos largos para cumprir a demanda pela qual ele alicerçado e apresentado ao povo bra-
sileiro. Não há nada diferente daquilo que foi prometido e proposto por Bolsonaro na campanha. Bom 
ou ruim, esse é o primeiro ponto positivo deste futuro governo.

Bolsonaro começa quebrando o paradigma do político que promete mais não faz. Até aqui Bolsona-
ro vem entregando exatamento o que prometeu.

Cumprindo promessas

A burguesia, essa imprecisa classe social, foi levada a 
júri simulado no Colégio Rosário, em Porto Alegre. A exótica 
atividade pedagógica ocorreu no mês de outubro. Divulga-
da com destaque no site do educandário, causou alvoroço 
entre muitos pais.

Com efeito, era uma notícia incomum. Tratava de um jul-
gamento concluído, mas noticiava apenas o conjunto das 
acusações formuladas por sete turmas da segunda série do 
ensino médio. O que foi dito pela ré, por seus advogados, 
bem como os eventuais argumentos que a poderiam livrar 
do patíbulo não mereceu uma linha sequer no conteúdo vei-
culado pela escola. 

Penso que juris simulados podem ser excelente instru-
mento pedagógico para estimular a participação de adoles-
centes e promover debates frutuosos. No entanto, é preciso 
prudência na escolha do réu, que deve ser impessoal, por 
exemplo - o sistema de governo, um vício, um projeto de 
lei. Eventos dessa natureza, com adolescentes, preenchem 
aquele requisito do pluralismo que deve caracterizar a apre-
sentação de temas controversos.

O que não tem o menor cabimento é submeter a júri 
simulado uma classe social inteira. Isso nos remete aos 
períodos mais terríveis das revoluções comunistas do sé-
culo XX! Estas, ao deixarem de lado o juízo sobre a res-
ponsabilidade individual dos réus, julgando-os segundo os 
grupos sociais a que pertenciam, regrediram na história. 
Impulsionadas pela luta de classes, escalaram a burguesia 
para a condição de ré mais comum, sempre considerada 
hostil. Levá-la à completa extinção foi tarefa que deu mui-
to trabalho aos bolcheviques da Tcheka, o terrível “Comitê 
extraordinário pan-russo de combate à contrarrevolução e 
sabotagem”.

Uma breve resenha das acusações que as várias tur-
mas do Colégio Rosário fizeram à burguesia nacional inclui 
este cardápio de atrocidades: exploração de mão-de-obra 
e recursos naturais, obsessão pelo lucro em detrimento da 
dignidade humana, estímulo à competividade e à ganância, 
degradação da saúde mental das sociedades, individualis-
mo e consumismo, apropriação privada dos meios de pro-
dução, criação de um ciclo vicioso de desigualdade, falta 
de compaixão, desumanização da população e desrespeito 
aos direitos; venda da força de trabalho pessoal, ruptura 
do princípio da autodeterminação. Vilã miserável essa tal 
burguesia, não é mesmo?

Quem lança tais acusações, em absoluta consonância 
com Karl Marx e seu Manifesto, deve presumir que o comu-
nismo seja um depositário das mais nobres virtudes e não 
um grotesco genocida. Aliás, genocida com 100 milhões de 
vítimas, e fracassado que não consegue apresentar, em 
mais de quatro dezenas de experiências históricas, uma 
única democracia, uma economia que fique de pé após o 
consumo dos bens usurpados, e um estadista que possa 
ser nominado sem constrangimento.

A BURGUESIA 
EM JULGAMENTO?

Como o nome já diz, as plantas de cobertura têm a finalidade de cobrir o solo, protegendo-o contra 
processos erosivos e a lixiviação de nutrientes, porém não se limitando a isso, já que muitas são usadas 
para pastoreio, produção de grãos e sementes, silagem, feno e como fornecedoras de palha para o sis-
tema de plantio direto. Tão importante quanto a parte aérea das plantas de cobertura, são as raízes das 
mesmas. Os efeitos das raízes na produtividade agrícola, ainda são pouco reconhecidos, embora seja 
sabido sobre sua importância na construção do perfil do solo.

Algumas espécies de plantas de cobertura como o milheto e as braquiárias possuem a capacidade 
de reciclar nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas que serão cultivadas 
em sucessão e, no caso da maioria das leguminosas, como fixadoras do nitrogênio atmosférico. Estas 
características das plantas de cobertura podem contribuir para reduzir custos de produção, especial-
mente com fertilizantes químicos, que além de impactarem o custo de produção das culturas cultivadas 
para produção de grãos, fibras e energia, tratam-se de recursos naturais não renováveis.

As plantas de cobertura quando adequadamente utilizadas se constituem em estratégia para melho-
ria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Além do mais, são essenciais para incrementos 
de matéria orgânica do solo, que é essencial na dinâmica desses atributos supracitados que compõem 
a fertilidade do solo. Isso ganha mais importância em solos tropicais e intensamente intemperizados. 

A capacidade produtiva do solo é altamente dependente do teor de matéria orgânica. Em geral, em 
áreas com altos rendimentos são observados elevados teores de matéria orgânica. A matéria orgânica é 
importante para a maior retenção de água no solo, pela disponibilidade de nutrientes para as plantas e 
pela estruturação do solo.

Além de contribuírem para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, as espé-
cies vegetais utilizadas como cobertura do solo auxiliam no controle de plantas daninhas, de doenças, 
de nematoides e de pragas, beneficiando diretamente as culturas sucessoras.

A importância das plantas de cobertura
Embrapa Arroz e Feijão
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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 Judi-
ciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em Geral, 
Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em Geral. 
055-3551-3119

  Centenário da Terra do Guarita
A Terra Indígena do Guarita 
concentra a maior população 
kaingang do país e é a maior em 
extensão territorial do Estado. 
Numa área de 23.406 hectares, 
vivem aproximadamente 7,5 mil 
índios. A área abrange os municí-
pios de Tenente Portela, Redento-
ra, Erval Seco e Miraguaí. A de-
marcação da terra foi oficializada 
em 1917. Neste ano lideranças 
realizam uma série de eventos 
para registrar a data. O Jornal Província estará dando ampla cobertura aos acontecimentos 
que marcam esta data para esta importante comunidade de nossa região.

***O Haddad venceu o segun-
do turno em Portela e já tem 
gente vendendo gás a 50 pila o 
butijão...
***Prova que nem tudo que é 

prometido é mentira...kkkk
***O povo da Linha Kassiamani agradece 
a atenção do poder público e tapou o reser-
vatório de água após 7 meses de pedidos...
***Tem gente que mama no poder públi-
co em troca de favor de campanha e ainda 
arrota de “galo” como se entendesse do as-
sunto que o carguinho trata....kkkk (Lúcio)
***Ou o cara é inteligente, ou estuda ou é 
malandro...(L.)
*** Dizem por aí que uma repartição públi-
ca enviou 4 carros a FW em um dia. Cada 
carro com um passageiro. Normas de admi-
nistração???

Teste Psicológico
Um psicólogo estava a fazer 
testes para a admissão de can-

didatos para uma empresa. Entra o primeiro 
candidato:
– O senhor pode contar até dez, por favor?
– Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, 
três, dois, um.
– Por que é que contou de trás para a frente?
– É que eu trabalhava na NASA.
– Sinto muito, mas está reprovado.
Entra o segundo candidato:
– O senhor     pode contar até dez, por fa-
vor?
– Um, três, cinco, sete, nove, dois, quatro, 
seis, oito, dez!
– Por que você contou primeiro os ímpares 
e depois os pares?
– Porque eu trabalhava como carteiro.
– Sinto muito, mas está reprovado.
Entra o terceiro e último candidato:
– Bem, antes de começarmos, pode-me di-
zer o que fazia no emprego anterior?
– Era assessor parlamentar de um cumpa-
nhero que infelizmente não foi eleito.
– Ok! O senhor pode contar até dez, por 
favor?
– É claro! Dois, três, quatro, cinco, seis, 
sete, oito, nove, dez, valete, dama, rei e ás.

Foi  o motorista!!
No meio do almoço de do-
mingo, com a família toda 
reunida, a patroa grita para 
a empregada:
– Maria, esta comida está 
horrível!

O marido fica envergonhado e tenta acal-
má-la, mas ela insiste:
– Acho que até eu sou melhor do que você 
na cozinha!
– Talvez – diz a empregada – mas a senhora 
que fique a saber que eu sou muito melhor 
do que a senhora na cama!
– O quê? – assusta-se a mulher – Roberto, 
seu animal! Não acredito que tu…
– Calma, senhora – interrompe a emprega-
da – quem me disse isso foi o motorista!

***Uma ouvidoria que funcionasse dimi-
nuiria em muito a dor de cabeça dos contri-
buintes locais... mas se funcionar aumenta o 
serviço....e então....
***O alto clero também se diverte. Dizem 

que uma senhora bebeu tanto 
que acabou esquecendo quem 
foi sua última companhia inti-
ma em uma “festinha” quente.
***Cidade pequena é isso, No 

fim todo mundo fica sabendo! Diz aos 4 
ventos uma subordinada da “santa”!
***Dizem que Um politico se aproxima de 
uma igreja, o padre intercepta-o:
– Não quer confessar os seus 
pecados, Sr. ministro?
E responde o politico:
– Querer até quero, mas só falo 
na presença do meu advogado.

Melhor duas do que
nenhuma

A rua Irapuã, que dias atrás mereceu o des-
caso de ser nominada como “Irapuan” em 
uma placa que anunciava obras de asfalto 
no logradouro, desta vez mereceu atenção 
justa e redobrada, com o nome correto. 
Nesta semana teve instalada em uma de 
suas esquinas mais um poste anunciando o 
seu nome e o nome da avenida com que faz 
esquina. Confira:

 A explicação
A postagem da foto curiosa, afinal não é em 
toda esquina que se tem dois postes e duas 
placas, fez eco nas redes sociais. O respon-
sável pelo setor de trânsito, justificou que 
a instalação da placa “2” foi feita por uma 
empresa que esta encarregada de pavimen-
tar a Irapuã. Que oportunamente a situação 
será consertada e uma das placas será uti-
lizada em outra esquina. O responsável do 
trânsito, alias, é um obstinado servidor pú-
bico que merece respeito da comunidade. O 
objetivo da foto, que para alguns chegou a 
ser motivo de embate político, tinha apenas 
o objetivo de registrar o inusitado.

É natal! 
Começou a ser instalada a ornamentação de 
natal na cidade de Portela, um pouco atra-
sada em relação a outras cidades da região, 
mas mesmo assim é grande a expectativa 
pelas novidades e pelo clima natalino que 
as luzes e os motivos trazem aos cidadãos. 
Neste ano a praça Santos Paiva será um lo-
cal onde serão realizados eventos em espe-
cial da ACI.

As opções para o verão
Nesta semana o Jornal Província começa mais uma das suas séries de reportagens. A 
exemplo do que nossa equipe já fez no ano passado estaremos estampando nas próximas 
semanas as opções locais para o verão. Estaremos visitando alguns de nossos principais 
pontos turísticos dando um foco especial para os balneários, áreas de pesque-pague e de 
lazer que devem receber um grande número de visitantes neste período quente. Nesta 
primeira reportagem visitamos um local especializado em peixe que é uma grande op-
ção para quem busca boa comida, pescaria e tranquilidade.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, reali-
zada no dia 19 de Novembro de 2018, com as seguintes presenças: 
Vereador Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereado-
res: RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, 
NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, LUIS CLAUDIR DOS 
SANTOS/PDT, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/
MDB, JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB, MARILENE SILVEI-
RA/MDB e DERLI DA SILVA/PSDB. 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 correspondências recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposições 
dos senhores Vereadores:

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

pal parabenizando o Poder Executivo pela realização do Campeona-
to Municipal de Futebol Sete, que teve seu encerramento no último 
dia 15 de Novembro, o qual contou com a participação de várias 
equipes nas categorias masculino e feminino, promovendo uma im-
portante integração no Município.

2 – Requereu o envio de correspondência ao Sr. Prefeito Muni-
cipal e à Secretaria Municipal de Assistência Social, parabenizando 
pela realização da Olímpiada da Terceira Idade, evento de grande 
importância para os idosos do município, uma vez que lhes possibi-
lita um momento de integração e diversão, além de ser modelo para 
outros municípios da região.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possiblidade 

de implantação de atendimento médico e de enfermagem, em um dos 
postos de saúde localizados no perímetro urbano, pelo menos até as 
19 horas, tendo em vista o grande número de pessoas que necessitam 
de atendimento após o horário atual de funcionamento das unidades, 
pessoas estas que recorrem ao atendimento do Hospital Santo Antô-
nio, sobrecarregando os serviços naquela casa de saúde. 

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor 

competente a construção, com urgência, de bueiro e boca de lobo 
para escoamento das águas pluviais na Rua Ângelo Splendor.

Do Vereador Luis Claudir dos Santos: 
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possiblida-

de de construção de uma Praça de Brinquedos no Bairro Renascer, 
possibilitando que as crianças do referido Bairro tenham um local 
para diversão. Ao mesmo tempo, requereu ao Setor de Engenharia 
que informe a esta Casa quais lotes do Bairro Renascer pertencem 
ao Município.

Da Vereadora Marilene Silveira: 
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade 

de firmar algum convênio para que as crianças com necessidades 
especiais, que precisam de atendimento odontológico, possam ser 
sedadas para a realização desses procedimentos. Justificou a Vere-
adora que os odontólogos que prestam atendimento na APAE e nos 
Postos de Saúde não têm a estrutura necessária para sedar pacien-
tes, procedimento este que só pode ser realizado em hospitais, com 
acompanhamento médico, diante do sério risco que representa esse 
tipo de anestesia.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 64/2018: Institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Tenente Portela/RS 
e dá outras providências. 

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 60/2018: Acresce a redação 

do § 5º, no Art. 1º, da Lei Municipal nº 2.446/2017, que dispõe sobre 
a criação e o funcionamento da Ouvidoria Geral do Município de 
Tenente Portela e do Sistema Municipal de Ouvidoria e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 63/2018: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar bens inservíveis e dá outras providên-
cias. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 65/2018: Inclui dispositivo 
no PPA, LDO e na LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá 
outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Anteprojeto de Lei de Autoria do Vereador Elessandro Tiago 
Fuck: Regulamenta o uso de transporte escolar para alunos frequen-
tadores de curso e utilitários do CAPS e CRAS que residem no inte-
rior do município de Tenente Portela e dá outras providências. Este 
projeto foi aprovado por unanimidade. 

Resolução n°234/2018: Orça receita e fixa a despesa da Câmara 
Municipal de Vereadores de Tenente Portela para o exercício econô-
mico-financeiro de 2019. Esta resolução foi aprovada por unanimi-
dade de votos. 

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 20 
de Novembro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela.   

Programa Mais Médicos oferta 14 
vagas na Região Celeiro

O ministério da Saúde pu-
blicou nesta terça-feira (20), 
no Diário Oficial da União, o 
Edital que rege as regras para 
inscrição no programa ‘Mais 
Médicos’. Poderão se inscrever 
até o próximo domingo (25), os 
profissionais brasileiros com 
CRM Brasil ou com o diploma 
revalidado no país. O objetivo é 
preencher as vagas abertas com 
a saída dos médicos cubanos.

De acordo com o governo 
federal, os novos contratados 
pelo programa começarão as 
atividades no dia 03 de dezem-
bro. São ofertadas 8.517 vagas 
para atuação em 2.824 muni-
cípios e 34 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEIs). 
As vagas serão ocupadas con-
forme a ordem de inscrição.

– O Edital é a medida emer-
gencial adotada pelo governo 
federal para garantir a assis-
tência em locais que contavam 
com profissionais cubanos, 
após o comunicado da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) no qual o governo de 
Cuba informa que encerrou a 
cooperação no programa ‘Mais 
Médicos’ – diz a nota publicada 
pelo ministério da Saúde.

Segundo o Edital, na Região 
Celeiro existem 14 vagas em 
aberto, distribuídas pelos se-
guintes municípios: Braga (01), 
Campo Novo (01), Crissiumal 
(02), Esperança do Sul (01), 
Inhacorá (01), Redentora (01), 
Santo Augusto (03), São Marti-
nho (01), Tenente Portela (01), 
Tiradentes do Sul (01) e Três 
Passos (01).

Em caso do não preenchi-
mento das vagas disponíveis, o 
ministério da Saúde lançará um 
novo Edital na terça-feira (27). 
– Estamos oferecendo um siste-
ma que o médico pode acessar, 
fazer seu cadastro e escolher o 
estado e a cidade em que de-
seja atuar. Conforme as vagas 
vão sendo ocupadas, elas serão 
retiradas do sistema – disse o 
ministro da Saúde, Gilberto Oc-
chi. Ele frisou que o prazo para 
que os médicos assumam os no-

vos postos de trabalho é curto. 
– Queremos evitar que a popu-
lação fique desassistida após o 
anúncio do governo cubano de 
sair do programa no Brasil por 
discordar com as exigências 
feitas pela equipe do presidente 
eleito Jair Bolsonaro – ressal-
tou o ministro.

Os médicos aprovados de-
verão se apresentar nos muni-
cípios escolhidos a partir do 
dia 03 de dezembro para ho-
mologar a contratação e iniciar 
as atividades. O prazo máximo 
para a apresentação é às 18 ho-
ras do dia 07 de dezembro. Em 
caso de não comparecimento, o 
médico aprovado será elimina-
do do processo e a vaga voltará 
novamente ao sistema de ins-
crição.

Na segunda-feira (26), o 
ministério da Saúde divulgará 
um relatório consolidando o in-
teresse dos médicos no progra-
ma. – Iremos publicar o resul-
tado com todos os inscritos e as 
respectivas lotações – afirmou 
o ministro Gilberto Occhi.

Redentora vai receber um profissional pelo edital
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Eu ti amor!!! - Foi assim que ele falou, meio de supetão, sem 
qualquer preparação antes. Foi quase como que um tom de desa-
bafo.

Ela recebeu aquilo como um choque. Nunca esperou que isso 
pudesse acontecer. Eles foram amigos quase que a vida toda e ele 
nunca deu qualquer amostra. Ou será que deu e ela não notará?

Ficou olhando para ele. Por alguns instantes esperou que ele 
dissesse mais alguma coisa. Ele não falou. Foram apenas  as três 
palavras e  depois ficou apenas olhando fixamente para ela. Estava 
claro que ele queria uma reposta, mas qual resposta seria adequa-
da para aquele momento.

Nunca na vida ela havia pensado nele de maneira sexual. Não 
podia negar que ele tinha o seu charme. Era um cara inteligente, 
não era um gênio, mas certamente estava bem acima da média. 
Tinha uma conversa interessante, falava de coisas bacanas e sa-
bia dar um conselho como ninguém. Conhecia um pouco da vida, 
apesar da pouca idade. Ele era um cara legal.

Não podia se dizer que ele era lindo. Sabe aqueles caras com 
corpo bem desenhado, com sorriso bonito e pele perfeita? Ele não 
era assim. No entanto, também não podia ser descrito como feio. 
Estava longe disso. Qualquer pessoa que olhasse rapidamente cer-
tamente diria que a sua aparência era normal, claro, que olhando 
com mais atenção dava-se para se dizer que ele era mais bonito do 
que a maioria. Era isso. Não era lindo, mas era mais bonito que a 
média.

Como amigo ele era perfeito. Um companheiro para todas as 
horas. Foram anos de uma amizade sempre construída sob um 
forte alicerce de cumplicidade e sinceridade, agora, naquele mo-
mento, enquanto ele ainda a encarava esperando a sua reposta, ela 
se perguntava se como namorado, ou qualquer nomenclatura que 
envolvesse um possível relacionamento amoroso,  ele também se-
ria perfeito.

Ela o amava. Amava muito. No entanto, não tinha condições 
de dizer se esse amor teria qualquer teor de sexualidade. Ela nun-
ca havia parado um segundo sequer para pensar nisso. Para ela 
aquela relação sempre foi algo assexuado e agora ele larga uma 
bomba dessas em seu colo: Eu ti amo, ele disse. Eu ti amo. Não 
foi um Eu gosto de você, ou, um Eu to afim de você, nada disso, 
ele disse Eu ti amo.

Duas coisas naquele Eu ti amo chamavam a sua atenção. O 
primeiro que por ser a amiga tão próxima certamente ela não sabia 
o quanto aquilo era difícil para ele. Ela acompanhou quase todos 
os relacionamentos dele e nunca ouviu, uma vez sequer, ele dizer 
Eu ti amo.

A segunda coisa era que ela nunca tinha ouvido aquelas pa-
lavras com tanta singeleza, sinceridade e transparência. Quando 
ele falou essas três palavras ela o viu se abrir em sua frente. Ele 
estava entregue àquele momento de uma maneira tão forte, nobre 
e sincera que ela não tinha como levantar e sair correndo sem dar 
uma resposta.

Em sua frente uma escolha que não teria como dar certo. Se 
ela correspondesse aquele amor e posteriormente descobrisse que 
não o amava, ou que por ventura ele não fosse um namorado tão 
perfeito quanto ele era como amigo, ela teria que deixá-lo e isso 
iria magoá-lo e eles nunca mais seriam como agora.

Por outro lado, se ela não aceitasse, por mais que nos próximos 
dias ele fizesse de conta que nada tinha acontecido, a grande ver-
dade é que nada mais seria como antes. Ele sempre seria o cara 
que disse Eu ti amo para ela e ela seria para sempre a pessoa que 
despedaçou o seu coração e não lhe deu uma chance. Ela sabia, 
tudo estava perdido.

Ela poderia dar uma chance para ele e quem sabe descobrir 
logo ali na frente que ela o amava por toda a vida e que só não 
tinha se dado conta. Ele poderiam ter uma vida feliz juntos, casa-
rem, terem filhos, e envelhecerfem um do lado do outro. Era uma 
chance real e certamente, se tinha alguém no mundo com quem 
ela sentiria prazer em envelhecer do lado era ele, afinal, eles eram 
melhor amigos.

Ela tornou a olhar para ele. Aqueles olhos de ressaca que lhe 
encaravam esperando uma reposta. Ela procurou no fundo mais 
sombrio de sua alma alguma saída. Deixou escorrer pelo canto 
dos lábios apenas um sorriso matreiro e enfim respondeu.

- Que bom. Obrigada por me amar.Eu também te amo. Vocé 
meu melhor amigo.

Declaração de amor

Redentora: Quatro ruas ganharão 
pavimentação com pedras irregulares

Apartir da assinatura da or-
dem de início das obras, mais 
quatro vias públicas do períme-
tro urbano de Redentora ganha-
rão pavimentação com pedras 
irregulares, totalizando 3,4 mil 
metros quadrados.

De acordo com a adminis-
tração municipal, serão con-
templadas as Ruas Acelino 
Lutz Pinheiro, Emílio Wiczo-
reck e Olívio Argentino Pias, 
ambas no bairro Padre Alfredo 

Vier, e a Rua Leonor Bressan, 
no bairro Bressan. O projeto 
também inclui a construção de 
passeios públicos e a instalação 
da drenagem pluvial.

Os trabalhos serão executa-
dos pela empresa Souza e Mar-
tins Engenharia LTDA. O custo 
chegará a R$ 208,7 mil. O re-
curso é proveniente do ministé-
rio das Cidades, por indicação 
do deputado federal Dionilso 
Marcon e atendendo ao pedido 

do vereador Vanderlei da Rosa, 
que preside o Legislativo de 
Redentora.

– O investimento na pa-
vimentação de ruas facilita o 
deslocamento dos moradores 
e usuários, e também significa 
mais qualidade de vida para a 
comunidade, além de garantir 
um novo visual ao lugar e a 
valorização dos imóveis – des-
tacou o prefeito Nilson Paulo 
Costa.

Assinatura da liberação ocorreu essa semana

Foi realizada na manhã des-
ta quinta-feira, 22, uma reunião 
envolvendo em prol de uma so-
lução para a grave crise finan-
ceira vivida pelo Hospital San-
to Antônio, de Tenente Portela. 
Desde as primeiras horas da 
manhã lideranças municipais, 
das quais utilizam os serviços 
da casa de saúde, estiveram 
reunidas com a administração e 
grupo de apoio, junto ao Salão 
de Atos do Hospital, debatendo 
possíveis alternativas para ame-

nizar a situação financeira deste 
nosocômio.

De acordo com informações 
colhidas por nossa reportagem, 
cada município que destina seus 
pacientes para o HSA formará 
uma comissão com 5 pessoas. 
Estas formatarão alternativas 
para a captação e destinação de 
recursos para o Hospital. Ini-
cialmente o contato será feito 
como comércio local, passan-
do pelas residências e também 
comunidades do interior. Os 
voluntários terão várias alter-
nativas para exercer sua solida-

riedade, sendo elas, através de 
doações através de débito em 
conta, fatura da energia elétrica 
e também doações diretas no 
Hospital.

De acordo com as ultimas 
informações divulgadas ofi-
cialmente, a divida do Hospi-
tal Santo Antônio ultrapassa os 
R$16 milhões de reais. Uma 
comitiva com representantes da 
AMZOP e Amuceleiro se des-
locaram até Porto Alegre e pos-
teriormente até a Capital Fede-
ral para também trabalhar numa 
solução para este problema.

Crise financeira do HSA é tema 
de reunião de emergência

Grupos são formados para elaboração de alternativas para captação de recursos

Eduardo Salvadori

Eduardo Salvadori
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Doenças e Vida Sedentária 
Reduzem Força Muscular

As condições musculares são os melhores indicadores da saú-
de das pessoas: músculos rijos, alongados e tonificados revelam 
um estilo de vida, via de regra, saudável enquanto músculos flá-
cidos, curtos e atrofiados indicam vida sedentária e baixa resis-
tência física.

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

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

O atrofiamento da região lombar e dos joelhos deve ser com-
batido com exercícios de fortalecimento dos músculos paraverte-
brais e lombares, além de exercícios para fortalecer a coxa. Não 
se deve esquecer de alongar os músculos, porque quando alon-
gamos também estamos melhorando sua capacidade contrátil e 
fortalecendo-o.

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

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

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

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

Redentora dará dois prêmios de 
R$ 200,00 por mês em 2019

Os cidadãos que fizerem 
compras em Redentora, que es-
tiverem cadastrados no progra-
ma Nota Fiscal Gaúcha (NFG) 
e que colocarem o seu CPF no 
momento da compra estarão 
concorrendo a prêmios em di-
nheiro. O prefeito Nilson Paulo 
Costa assinou um decreto mu-
nicipal que define e regulamen-
ta a premiação do município. 
Para o ano de 2019 serão dois 
prêmios no valor de R$ 200,00 
cada por mês. Os prêmios de-
vem ser retirados em até 90 dias 
da data de homologação do sor-

teio, na Prefeitura.
A secretária municipal de 

Administração e Finanças, 
Eliane Amaral Costa, lembra 
que o Nota Fiscal Gaúcha éum 
programa do Estado que visa a 
fomentar a cidadania fiscal, a 
concorrência leal e o aumento 
da arrecadação, por meio do es-
tímulo à emissão de documen-
tos fiscais pelas empresas e sua 
exigência por parte dos consu-
midores.

“O Estado do Rio Grande do 
Sul oferece inúmeros prêmios 
todos os meses, e o consumidor 

de Redentora participa do sor-
teio estadual e do municipal”, 
completa Eliane.

A NFG gera pontos que são 
acumulados sempre que o con-
sumidor solicitar a inclusão do 
CPF no documento fiscal. O pe-
dido deve ser feito no momento 
da compra em estabelecimen-
tos participantes. Além de con-
correr a prêmios em dinheiro 
a cada mês, o programa ainda 
distribui valores para as entida-
des que atuam nas áreas da saú-
de, educação, assistência social 
e proteção animal.

Atual campanha prossegue até o dia 20 deste mês
A

scom
/R

edentora

Redentora:
“Nota na mão é desenvolvimento”

 prossegue até 20 de dezembro

Lançada no dia 26 de setem-
bro, a campanha “Nota na mão é 
desenvolvimento”, promovida 
pela Administração Municipal 
de Redentora, através da Secre-
taria Municipal de Adminis-
tração e Finanças e da Receita 
Municipal, está em andamento. 
O principal objetivo do progra-
ma é estimular o comércio local 
e combater a sonegação fiscal.

As notas fiscais das compras 
feitas em Redentora podem ser 
apresentadas no Setor de Fis-
calização e Blocos de Produtor 
Rural, na Avenida Constante 

Luiz Gemelli, 106, até o dia 20 
de dezembro. Ao apresentar a 
nota, o consumidor receberá 
uma cautela numerada e con-
correrá a prêmios. São 10 vale-
-compras de R$ 500.

Valem notas fiscais de venda 
ao consumidor e de prestação 
de serviços, sendo que cada R$ 
100 correspondem a uma cau-
tela. Valem também guias de 
recolhimento de tributos muni-
cipais, guia de recolhimento de 
Imposto sobre Propriedade de 
Veículo Automotor (IPVA) de 
2018 de veículos emplacados 

em Redentora e notas ficais de 
produtores rurais emitidas pela 
venda de produtos. Neste caso, 
cada R$ 1000 darão direito a 
uma cautela, limitando-se ao 
número de 10 cautelas por nota 
fiscal.

O sorteio dos prêmios será 
realizado durante as festivida-
des natalinas. “Compre no co-
mércio de Redentora, apresen-
te as notas fiscais e concorra a 
prêmios”, convida a primeira 
dama e secretária municipal 
de Administração e Finanças, 
Eliane Amaral Costa.

Os contribuintes de Redentora que estão inscritos em dívida 
ativa junto à Fazenda Municipal podem pagar seus débitos com 
desconto se procurarem até a Prefeitura até o dia 10 de dezembro. 
A Administração Municipal concede anistia de multa e dispensa 
juros de débitos municipais tributários e não tributários em dívida, 
mediante pagamento nas seguintes condições:

Parcela única                         100%
2 a 3                                       90%
4 a 8                                       80%
9 até 12                                  50%
O parcelamento também poderá ser requerido pelo contribuinte 

que já havia efetuado confissão de dívida anterior e que não tenha 
efetuado o pagamento integral da dívida.

A primeira prestação do parcelamento deverá ser paga no ato 
de encaminhamento da renegociação. O valor de cada parcela não 
poderá serinferior a R$ 70,00. O contribuinte que aderir ao parce-
lamento e inadimplir três parcelas perderá os benefícios, voltando 
a dívida ao valor de face.

Redentora concede
descontos para pagamento 

de dívida ativa
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Derrubadas entrega camisetas 
para alunos do CRAS

A Secretaria Municipal de 
Habitação e Assistência Social 
– SMHAS, juntamente com o 
Centro de Referência da Assis-
tência Social – CRAS, veio re-
alizando neste mês de outubro 
de 2018, a entrega de camisetas 
para os seus usuários do servi-
ço.

Atualmente, o CRAS está 
contando com número expres-
sivo de público, em torno de 
350 ao mês, que frequentam 
as atividades e ações ofertadas, 
como: Grupos de Musicaliza-
ção – Violão e Bateria, Grupo 
de Canto e Coral, Grupos de 
Atividade Psicopedagógica, 
Grupos de Taekwondo e Capo-
eira, Grupos de Corte e Costu-
ra, Grupo de Crochê, Grupos 
do Programa Bolsa Família em 
parceria com a Emater, Gru-
po Infanto-Juvenil Acreditar 
é Preciso, Grupo de Mulheres 
– Viva Vida Mulher, Grupo de 
Gestantes em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Saneamento, Grupos de Ido-
sos – cidade e interior, Grupo 
de Pessoas com Deficiências 

(PCDs) e Grupo de Escolinha 
de Futebol em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura e Desporto.

Todos os participantes das 
ações e atividades do CRAS 
foram presenteados com uma 
camiseta pensando na unifor-
mização do público, bem como, 
a possibilidade de que os mes-
mos, nos dias dos encontros, 
dos passeios e ou dos eventos 
do CRAS possam utilizar as 

suas camisetas para, enquan-
to grupos, poder se identificar, 
criando uma relação harmônica 
e de proximidade.

  Optamos em confeccio-
nar camisetas personalizadas 
para que os usuários possam se 
identificar e sentirem-se valori-
zados quanto a sua participação 
nas ações e atividades desen-
volvidas no CRAS, destaca o 
vice prefeito e responsável pela 
SMHAS Miro Mulbeier.
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Ganhadores do NFG de agosto tem até o 
final do mês para retirar prêmio

Os cidadãos contemplados 
no sorteio do programa Nota 
Fiscal Gaúcha (NFG), reali-
zado no mês de agosto, têm 
até o dia 29 de novembro para 
solicitar o resgate dos prêmios 
em dinheiro. O valor chega a 
R$ 146 mil no aguardo de 146 
sorteados que ainda não forma-
lizaram o pedido para sacar as 
respectivas premiações.

Pelo regulamento, o prazo 
é de 90 dias para providenciar 
o pedido de saque após a ho-
mologação de cada rodada. Os 
contemplados são comunica-
dos por e-mail, telefonema, ou 
pelo cadastro no site da NFG. 
Depois de homologado o resul-
tado do sorteio, a coordenação 
encaminha em média quatro e-

-mails para os endereços eletrô-
nicos que constam no cadastro, 
assim como busca estabelecer 
contato por telefone.

Por este motivo é importan-

te que todos os contribuintes 
mantenham suas informações 
pessoais atualizadas. Para soli-
citar o resgate do prêmio, basta 
acessar o cadastro da NFG.

Governo chama 700 novos 
aprovados para

 a segurança pública

A Secretaria da Segurança 
Pública anunciou nesta quinta-
-feira (22) que irá chamar mais 
700 aprovados em concursos 
públicos. A lista deve ser publi-
cada no Diário Oficial do Esta-
do nos próximos dias.

Serão 400 agentes para a 
Polícia Civil, 150 para a Supe-
rintendência dos Serviços Peni-
tenciários (Susepe) e 150 solda-
dos para o Corpo de Bombeiros 
Militar. Entre os chamados para 
a Susepe, serão 140 agentes pe-
nitenciários e outros 10 agentes 
administrativos. 

Conforme anúncio do go-
vernador José Ivo Sartori pelo 
Twitter, os aprovados que não 
foram convocados podem ser 
chamados pelo próximo gover-
no.

Restam ainda outros 800 ap-
tos para serem chamados para 
a Polícia Civil, 300 para o Cor-
po de Bombeiros Militar e 2,1 
mil para a Brigada Militar. Já 
na Susepe, os 720 previstos em 
edital já haviam sido chamados. 
Com a próxima convocação, 
chegará a 870 o número de no-
vos agentes.
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Municípios discutem boas 
práticas na gestão de 
trânsito em seminário

A primeira edição do Seminário Boas Práticas na Gestão de 
Trânsito dos Municípios, que aconteceu no auditório da Famurs, na 
quarta-feira (21), contou com a presença de mais de 80 participan-
tes, entre gestores e agentes de trânsito, de 31 municípios gaúchos.

O evento foi organizado pelo governo do Estado, por meio do 
Detran RS e do Cetran RS, pela prefeitura de Porto Alegre, por 
meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urba-
na e da EPTC, pela Famurs e pelo Sindicato dos Agentes de Trânsi-
to e Transporte do RS (Sindatran). O encontro pretendeu promover 
o debate sobre boas práticas no trânsito, a partir da apresentação de 
projetos implantados em Porto Alegre, Passo Fundo, Candelária, 
Ijuí, Pelotas, Caxias do Sul e Camaquã.

Segundo o presidente do Cetran RS, Luiz Noé Souza Soares, “o 
evento é inédito no país e traz cases de sucesso. Todos que estão 
aqui sonham com um trânsito mais humano e mostram que esse 
sonho é possível”.

Educação, fiscalização e engenharia foram os eixos nos quais 
os municípios construíram seus programas, intercalando-os, con-
forme mostraram em painéis. Ao final de cada turno, foi aberto o 
debate entre os presentes para que pudessem tirar dúvidas e obter 
mais informações de como implantar as propostas em suas locali-
dades.
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Cantinho do peixe: lugar de bem-estar e sabores 
Por Raiana silva

A partir de hoje (23) o Jornal 
Província inicia uma série de 
reportagens que tem como 

objetivo apresentar uma série de opções 
atrativas para turistas e nativos neste ve-
rão. Em comparação com a mesma série 
que fizemos no ano passado podemos 
dizer que houveram diversas novida-
des, do qual o principal foi  o termo de 
cooperação entre o município de Der-
rubadas  e o Governo do Estado para o 
Parque Estadual do Turvo. Com isso a 
expectativa é que a principal turística da 
regi~]ao recebe consideráveis melhorias 
em infraestrutura para melhorar o aco-
lhimento aos visitantes.

E também é notável o surgimento 
de novas infraestruturas de balneários e 
pesque-pague na microrregião, fato que 
mostra mais ainda a ascendência dentro 
desta área. Iniciaremos nesta primeira 
parte contando um exemplo destes ne-
gócios novos que surgiu recentemente 
no interior portelense. O Cantinho do 
Peixe, situado a 2 km da ERS-330 en-
tre Tenente Portela e Derrubadas vem 
se destacando na internet pelos elogios, 
curtidas e compartilhamentos em abun-
dancia desde a inauguração oficial feita 
no segundo semestre deste ano.  

Lugar de sossego e 
comidas saborosas

Para os “turistas” locais de plantão as 
novidades no ramo turísticos prometem 
embalar deliciosamente está estação tão 
amada por muitos, e odiada por outros. 
Por falar em ódio, se o problema é es-
tresse gerado pelas altas temperaturas, 
trabalho e casa para arrumar, tem um 
lugar certo aqui onde o ditado “Tá ner-
vosa, vai pescar” virá realidade. Pescar é 
um dos focos de serviços prestados pelo 
recém-inaugurado Cantinho do Peixe, 
novo pesque-pague de Tenente Portela. 

A chácara tem ambientes 
arquitetados de maneira mi-
nuciosa e com carinho para 
atender as necessidades do pú-
blico. O investimento inicial 
ultrapassou os R$200 mil reais, 
batalhados a muitos anos por 
Carmen e Ademir, os donos do 
empreendimento e pais de Ma-
theus, de 3 anos que adora des-
frutar da magia do lugar. Antes, 
os dois trabalhavam em Santa 
Catarina, em seguimentos ne-
nhum pouco ligados a ativida-
de proposta agora. Com a ideia 
de explorar a área da gastro-
nomia e trazer um diferencial 
para a família e a cidade resol-
verem comprar os 3,5 hectares, 
localizados na comunidade de 
São Pedro.

“Quando achamos a propriedade e 
escolhemos investir, fizemos de tudo 
para tê-la, por isso estamos aqui fazendo 
tudo com muito carinho. Durante o perí-
odo que ainda estávamos em Santa Ca-
tarina trabalhamos com pintura de pré-

dios, confecção de doces e bolos, para 
arrecadar o dinheiro para as prestações e 
hoje estar vivendo nesse nosso paraíso” 
– Afirma Carmen.

A abundância de nascentes e a boa 
arborização também são umas das carac-
terísticas do lugar, inclusive a segunda 
mencionada receberá um investimento 
especial agora para p final de ano. Inau-
gurada a quase três meses o pesque-
-pague atende uma grande demanda de 
público, trazidos atrás dos comentários 
nas rodas de conversas em comércios e 
vizinhos, além das postagens feitas nas 
redes sociais. Na página do facebook, 
que recebe o nome da empresa, é pos-
sível solicitar informações e também 
conferir algumas fotos do espaço e dos 
visitantes. 

O ponto de partida inicia no trevo de Tenente Portela nas proximidades do Mole-
ta. Após fazer a conversão e ir em direção a ERS-330, entrada para o parque, sinali-
zada com uma placa amarela e preta, fica à esquerda do motorista. Com a distância 
de aproximados 2 km de estrada de chão razoável, o turista encontra outra placa e ao 
lado o portão de entrada. As diversas arvores mantidas pelos proprietários mudam o 
cenário, e tornam o final de tarde mais agradável. 

Segundo Ademir Bertoldo, 46 anos, a entrada é franca, pois o espaço busca que o 
visitante venha descansar e aproveitar momentos agradáveis com a família. O movi-
mento aumenta nos finais de tarde e fins de semana, quando pais e filhos procuram o 
local para um refúgio de sossego e, ao mesmo saborear uma deliciosa porção feitas 
na cozinha do estabelecimento. 

Localização:

O parque obtém uma área dividida 
em três açudes, o bosque e o restaurante, 
sendo este último em uma cabana princi-

pal. O peixe pescado custa R$10,00 reais 
o quilo, sem limpar, tendo um acréscimo 
de R$1,00, caso o cliente quiser sem es-
camas. Jundiá, Carpas, são algumas das 
variedades de peixes contidas nos açu-
des vindas atrás dos carregamentos com-
prados até o momento. 

O local conta com internet gratuita, 
banheiros e um cardápio, tendo como 
base a especiaria da casa: peixes. A pro-
prietária Carmen tem graduação em gas-
tronomia e propõe ao cliente porções de 

polenta, bata frita e peixes, picadão de 
carne e frios, xis, pastéis de diversos sa-
bores. As encomendas podem ser feitas 
através do WhatsApp no 996632094 ou 
pelo Facebook. 

Para este verão, o bosque ganhará 
churrasqueiras onde os visitantes pode-
rão assar aquele churrasco de domingo. 
Ainda, os proprietários pretendem am-
pliar o espaço nos próximos meses, pois 
está grande e eles desejam cada vez aco-
modar mais pessoas. 

Infraestrutura e 
serviços prestados

Local é especializado em pesca e tem o peixe como a base de seu cardápio
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Terra Indígena comemora 100 anos e
 trabalha no resgate da própria cultura

Demarcada entre três municípios 
da Região Celeiro, a Terra Indígena do 
Guarita, que abriga as etnias Kaingang 
e Guarani, está completando 100 anos 
em 2018. Com uma importância que se 
divide entre a cultural, social e econô-
mica na região, ao longo deste século 
de história o local que abriga os mais 
de 700 mil indígenas passou por diver-
sas transformações, que vão desde sua 
infraestrutura, com boa parte das áreas 
de mata dando espaço para as áreas de 
lavoura, passando pela social com avan-
ços na qualidade de vida da comunidade 
e até de costumes.

Desde a segunda-feira (19) a o cen-
tenário da demarcação original do terri-
tório no extremo noroeste gaúcho vem 
sendo festejado. A programação foi 
realizada pelas lideranças indígenas, 
Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI), Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), Emater-RS/Ascar, e Conse-
lho de Missão entre Povos Indígenas 
(Comin) e  Escolas de Educação Indíge-
nas. Um dos pontos em destaque desta 
semana e que circulou nas redes sociais 
foi o desfile pela ERS-330, no setor da 
Estiva, com escolas, entidades, órgãos e 
lideranças indígenas. As atividades se-
guem até o próximo domingo, dia 25. 

A tribo relembra através do evento 
um marco inicial de reconhecimento 
e ascende a união entre o povo. Nossa 
equipe tentou contato com o cacique, 
porém em meio a intenda programação 
não obtivemos sucesso, mas posteridade 
tomar conhecimento de seu relato sobre 
o centenário por meio de entrevista. Em 
conversa com o chefe do escritório da 
Funai, Jeferson Bigueline, o momento 
celebra a história de um povo e suas lu-
tas pelos resgates dos saberes culturais e 
as atividades propostas emocionam atra-
vés das danças e palestras, e também tra-
zem debates sobre o protagonismo das 
etnias no meio social. 

O termo Guarita derivada da língua portuguesa que significa “guarda”, “vigia”. 
Foi aplicado o termo a uma Terra Indígena do povo Kaingang por um episódio his-
tórico relacionado a Guerra da Tríplice Aliança (Guerra do Paraguai) ocorrida no 
século XIX, da qual participaram muitos kaingangs em ajuda ao exército brasileiro. 
No livro Notas e Contrastes da História de Tenente Portela, do jornalista Jalmo For-
nari, existe relatos históricos que comprovam a existência indígenas nesta região já 
em 1848, onde foram iniciadas as conversações com padre jesuítas que visitavam a 
aldeia. 

A Terra Indígena Guarita compreende a 23 mil hectares, divididos em 16 setores 
kaingangs e dois guaranis localizados nos municípios de Tenente Portela, Redentora 
e Erval Seco. As terras indígenas de que trata o artigo 231 da Constituição Federal 
de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo processo de demarcação é dis-
ciplinado pelo Decreto 1775/96. A demarcação original da Guarita ocorreu em 1918, 
pela Comissão de Terras de Palmeiras. O registro no cartório de Tenente Portela se 
deu em 1991. A redemarcação foi registrada pela Secretaria do Patrimônio da União 
somente  em 1994.

O chão indígena muito antes da 
demarcação

Conflitos marcaram e dividiram opi-
niões dentre os 100 anos da Guarita. 
Carlos Wagner, 68 anos, repórter inves-
tigativo acompanhou desde 1983 o ce-
nário indígena e as convergências. Ele 
relatou a nossa reportagem que enquan-
to trabalha no jornal Zero Hora esteve 
em meados dos anos 80 para fazer uma 
análise escrita dos conflitos entre duas 
lideranças indígenas kaingangs. Ambos 
os líderes, segundo Wagner, promoviam 
atividades ilícitas como desmatamento 
e arrendamento inapropriado de terras 
para cultivo de culturas vegetais. 

Os ganhos das atividades ilegais for-
neciam apenas as lideranças, empobre-
cendo a maior parte da comunidade que 
carecia de assistência e amparo finan-
ceiro. É nesse tempo, que o jornalista e 
mais o fotógrafo aparecem para retratar 
a situação e são presos em um galinhei-
ro: 

– “Dois pastores luteranos foram so-
licitar a um dos caciques para realizar 
uma missão religiosa com as famílias 
indígenas. A atitude não foi bem vista, 
e os dois foram presos. Quando chega-
mos recebemos a mesma recepção. Re-
alizamos, posteriormente ao ocorrido o 
livro a Guerra dos Bugres, 1981, onde 
contamos o fato e a realidade miserável 
e absurda daquelas famílias que passa-
vam fome.” – disse Wagner. 

Os conflitos seguiram até a unifica-
ção, e escolha de apenas um líder. Wag-
ner relatou ainda que é necessário que 
as famílias ganhem autonomia e amparo 
dos governantes para que haja realmen-
te um engajamento cultural e que bene-
ficie a todos. 

Os conflitos dos 
anos 80

 A luta pela agricultura de subsis-
tência é umas das bandeiras erguidas 
por entidades indígenas e que mostram 
um novo movimento progressistas ga-
nhando forma. Segundo a presidente da 
Associação Indígena de Produtos Orgâ-
nicos Sustentáveis e ex-candidata a ve-
readora de Tenente Portela, Brasília Ri-
beiro Freitas, 72 anos,  a 1ª Amostra de 
Sementes da Cultura Indígena promovi-
da por 28 famílias kaigangs foi uma das 
tantas atividades que representa a luta 
do pequeno produtor pela sua autonomia 
economia, através do cultivo da terra, e a 
qualidade de vida. 

Ela acredita que a comunidade regio-

nal necessita compreender a importância 
dos grãos para o futuro das novas gera-
ções, e ao passo, perceber a preocupação 
indígena de promover cultivo de semen-
tes orgânicas e se incluindo, segundo 
Brasília, em meio a recorrente e exclu-
siva monocultura presente nos hectares 
pelo mundo a fora. 

Para o próximo ano, segundo Brasí-
lia, existe a possibilidade de um projeto 
voltado a sustentabilidade contemplar as 
famílias da aldeia. – A associação deseja 
mostrar que temos potencial de produzir 
e evoluir, como diz o nosso lema. Pre-
cisamos mostra que o índio é indepen-
dente e consegue fazer uma agricultura 
saudável que beneficie a todos”. 

“Queremos evoluir, queremos 
produzir”

Cacique Carlinhos Alfaiate recebe bandeira da Terra do Guarita das mãos do chefe do 
escritório local da Funai
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    Informativo
 Câmara Municipal de Verea-

dores de  Derrubadas

No dia dezenove de novembro de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordiná-
ria, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO CARVALHO. A sessão 
também contou com a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SE-
FFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ 
GIACOMINI, OSMAR VON MÜLLER e ALDORI BIGUELINI, bem 
como com as ausências justificadas dos Vereadores Adelino Machado 
Vasconcellos e Magnus Antônio Geroldini, os quais encontram-se em 
viagem à Brasília/DF, para participar de reunião com a Bancada Gaúcha 
em Brasília para liberação de recursos aos Hospitais do RS, em especial 
à Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela; 
Audiências no Congresso Nacional, para protocolar pedidos de emenda 
parlamentar e a liberação de recursos para 2019; Visitação em departa-
mentos e órgãos federais para o acompanhamento de recursos de interes-
se do Município de Derrubadas; Acompanhar o chefe do Poder Execu-
tivo em órgãos da União, especialmente no Ministério do Turismo, para 
divulgar o Termo de Cooperação, nos dias 19 a 22 de novembro de 2018. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e votação a 
ATA Nº 038/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 05 de novembro 
de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por unanimidade, bem como 
apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 039/2018, da Sessão Ordiná-
ria realizada no dia 12 de novembro de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os seguintes 
Vereadores: 

Do Vereador Angelo Celeste Tuzzin: Requereu ao Prefeito Munici-
pal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos quanto a possibilidade e conse-
quente determinação ao setor competente da municipalidade, a constru-
ção/instalação de um portão junto ao Parque de Máquinas da cidade de 
Derrubadas, bem como seja restaurado o sistema de vídeo monitoramen-
to eletrônico, para fins de inibir possíveis ingressos de pessoas estranhas 
e preservação do patrimônio público. Salientou o Vereador proponente 
que reside em frente ao referido parque de máquinas e seguidamente 
observa vários veículos estranhos ingressando a noite no local. Este Re-
querimento foi aprovado por unanimidade, subscrito pelas Bancadas do 
MDB e Progressistas. 

Do Vereador Osmar Von Müller: I) Requereu ao Prefeito Municipal, 
Sr. Alair Cemin, solicitando estudos e a consequente execução de um 
plano de trabalho, junto com todas as entidades religiosas da cidade de 
Derrubadas, designando um responsável, pago ou voluntário, no senti-
do de demarcar e alinhar as distâncias entre túmulos e fileiras junto ao 
Cemitério Municipal de Derrubadas. Salientou o Vereador proponente 
que necessário se faz termos um responsável para executar este serviço, 
uma vez que da maneira que está sendo feita atualmente esta marcação, 
sem rumo, fica difícil inclusive o deslocamento dentro do Cemitério, em 
especial às pessoas idosas, bem como a dificuldade para realizar novos 
enterros neste local. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, 
subscrito pelo Vereador Angelo Celeste Tuzzin. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. Alair Cemin, 
solicitando determinação ao setor competente da municipalidade, a re-
cuperação dos asfaltos da cidade de Derrubadas, mais precisamente em 
frente a Prefeitura Municipal de Derrubadas e à Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, locais onde o asfalto está cedendo e 
abrindo, começando a causar transtornos os motoristas. Da mesma for-
ma, que determine a recuperação com uma operação de tapa buracos da 
nossa ERS 330, de Derrubadas a Tenente Portela, na colocação de mate-
rial asfáltico nesta rodovia, evitando-se assim acidentes que poderão ser 
causados devido ao tamanho de alguns buracos. Este Requerimento foi 
aprovado por unanimidade, subscritos pelos Vereadores Angelo Celeste 
Tuzzin e Dejair José Giacomini. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para apre-
ciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 040/2018: que Dispõe sobre o Programa de 
Subsídio para Produção de Silagem aos produtores rurais do Município 
de Derrubadas e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado 
por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 041/2018: que Ratifica o Termo de Coopera-
ção FPE nº 2916/2018, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, 
por intermédio da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável e o Município de Derrubadas – PROA Processo Administrativo nº 
18/0500-0004281-6. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as 
Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 042/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a receber em doação bem imóvel e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanen-
tes. 

PROJETO DE LEI Nº 043/2018: que Estima a receita e fixa a despe-
sa do Município de Derrubadas para o exercício financeiro de 2019. Este 
Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 045/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a efetuar a contratação de pessoal para atender necessidade de 
excepcional interesse público e por tempo determinado, junto a Secre-
taria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para o ano letivo de 
2019. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade.

A língua Kaingang surge no 
berços e braços dos familiares 
e ganha maior lapidação no en-
sino básico, através da introdu-
ção de matérias onde só o dileto 
local é utilizado. O professor de 
história e vereador de Redento-
ra, Lairton Mello (foto), afirma 
que a escola cumpre o papel de 
mostrar os valores tradicionais 
indígenas, detalhar a sistemá-
tica dentro da aldeia, explorar 
atividades artesanais e resgatar 
a história do povo. 

As disciplinas pedagógicas 
sobre a etnia existiram a par-
tir de 2003 e hoje fazem parte 
do currículo escolar anual. Ele 
acredita que a valorização dada 
pelas autoridades indígenas 
para a educação tratará resulta-
dos positivos, pois o modo de 
ser indígena terá sua essência 
mantida sendo propagado pe-
las novas gerações e agregará 
valores a cultura.  Sobre o cen-
tenário, Lairton diz que o índio 
sentisse integrante da sociedade 
pela sua cultura, protagonista 
de sua história. 

A longevidade indígena 
ultrapassa os tetos dos parâ-
metros estabelecidos pelas or-
ganizações da saúde. Há um 
grupo expressivo de moradores 
que ultrapassam os 90 e 100 
anos, conforme dados forneci-
dos pela Funai. A comunidade 
também segue aumentam com 
o número de nascimentos. Em 
média, segundo os dados divul-
gados, 15 crianças tem o nasci-
mento registrado mensalmente 

na Guarita, o que gera a cada 
ano aproximados 180 novos 
descentes. 

Hoje, o principal lazer dos 
mais jovens é o futebol. Há 
torneios envolvendo apenas 

os times de kaingangs. Ainda 
para a formação da juventude 
as escolas introduzem desde o 
início deste século disciplinas 
pedagógicas para manter vivo o 
modo de ser da tribo. Aulas de 
canto, linguajar, artes e outras 
atividades são dispostas para 
enfatizar a importância da cul-
tura.

Meios tecnológicos, veí-
culos e moradias de alvenaria 
são algumas das modernidades 
incorporadas que pode ser ob-
servado dentro da reserva. Após 
a chegada da energia elétrica e 
de avanços tecnológicos, tele-
visores, celulares, geladeiras 

foram equipamentos introduzi-
dos na maioria das residências. 
Aproximadamente 7.200 índios 
residem no território demarca-
do e fomentam a economia dos 
municípios abrangidos, além 

de promoverem prestação de 
serviço em diversos setores 
e comercializarem produtos 
artesanais. 

As rendas mensais das fa-
mílias se baseiam através das 
atividades econômicas pro-
duzidas e também do amparo 
de recursos vindos dos go-
vernos. Segundo pesquisa do 
Gaúcha ZH feita neste ano, 
40% das famílias sobrevivem 
do artesanato produzido com 
material da região.  São dis-
tribuídas cestas básicas em 
cada mês para moradores que 
necessitam. Ainda grupos fa-
miliares de baixa renda, com 
perfil similar ao requisitado 
pelo Bolsa Família, recebem 

o auxílio e aposentadorias. 
O atual líder dos mais de 7 

mil kaingangs que vivem na 
maior área indígena da etnia no 
Estado é Carlinhos Alfaiate, 50 
anos. A principal tarefa do caci-
que é estar disponível 24 horas 
do dia para ouvir os anseios dos 
moradores desde pedidos de 
assistência médica, passando 
por aconselhamento em briga 
de casal, até a liberação para 
eventos diversos nas comuni-
dades e o encaminhamento aos 
conselheiros de casamentos. Na 
união entre kaingangs, existe 
um princípio importante que 
determina a aprovação. 

Lideranças Indígenas apostam na 
educação para preservar cultura

C
arlos M

acedo/Zero H
ora

É na sala de aula que professores índigenas buscam a presenrvação da cultura da comunidade
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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 Brasi-
leiro em seus números I, III e IV.

O cidadão JORGE JOSÉ MENEGUZZU nascido em TE-
NENTE PORTELA/RS aos 19 DE MAIO DE 1968.  Filho de Ar-
mindo Meneguzzu e de Maria Eli Meneguzzu. E dona IVANETE 
MACHADO DE LIMA nascida em TENENTE PORTELA/RS 
aos 09 DE AGOSTO DE 1975. Filha de Sebastião Ribeiro de 
Lima e de Selma Machado de Lima. Se alguém de impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 21/12/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste car-

tório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 22 

de Novembro de 2018.
                                      Claudineia Holland
                                     Escrevente Autorizado

GERAL

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 37/2018. Objeto: Aquisição de peças para o trator John Deere 5700. Jul-
gamento: 06/12/2018 às 08h:30min. Pregão Presencial nº 38/2018. Objeto: Aquisição de Geomem-
brana. Julgamento: 07/12/2018 às 08h:30min. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 
1015. Informações: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e 
e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 23/11/2018.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

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 Brasi-
leiro em seus números I, III e IV.

O cidadão JORGE LUÍS RODRIGUES nascido em TENEN-
TE PORTELA/RS aos 13 DE MAIO DE 1981.  Filho de Valdo-
miro Rodrigues e de Eva Rodrigues. E dona ELIANE MOREIRA 
nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 015 DE SETEMBRO 
DE 1984. Filha de Adão Antunes Moreira e de Terezinha Fonseca 
Moreira. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 21/12/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste car-

tório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 16 

de Novembro de 2018.
                                      Claudineia Holland
                                     Escrevente Autorizado

Extravio de Bloco
Carlos Lissaraça residente no município de Miraguaí-RS, comunica que perdeu, extraviou ou 

foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (119 16591 a 119 16600) com inscrição 
estadual sob o nº 205/1034979 série P 119 16591.

Extravio de Bloco
Aldair Caminiresidente no município de Miraguaí-RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi 

furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (152 5407781 a 152 5407790) com inscrição 
estadual sob o nº 205/1027751 série P 152 5407781.

Extravio de Bloco
Danilo Gonsato residente no município de Derrubadas-RS, comunica que perdeu, extraviou ou 

foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (068 365271 a 068 365280) com inscrição 
estadual sob o nº 353 1005903 série NC 068 365271 .

Publique no Jornal Província
3551-1877

Comissão de Ética do 
MDB de Barra do Guarita 

expulsa vereadora

Segundo um oficio enviado pela comissão de ética do partido, 
a decisão unânime foi pela expulsão imediata da vereadora Ângela 
Verenice da Luz Nascimento, do quadro nominal do MDB de Bar-
ra do Guarita.

Segundo as informações da Rádio Liberdade, a vereadora eleita 
pelo MDB teria se alinhado com a atual administração, comandada 
pelo PT do prefeito Rodrigo Tissot Locatelli. O MDB é oposição 
no município.

A decisão teria sido reforçada nas últimas eleições, onde, se-
gundo a mesma fonte, a vereadora teria adotado postura contrária 
às determinações partidárias.
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Sicredi está entre as dez maiores 
empresas da Região Sul do Brasil

Revista Amanhã e a Pricewaterhou-
seCoopers (PwC) - referência global 
em auditoria, assessoria tributária e em-
presarial - apresentaram em coletiva de 
imprensa no último dia 13 de novembro, 
o resultado da pesquisa do Ranking das 
500 Maiores Empresas do Sul do Brasil.

Realizado há 28 anos, a parceria en-
tre PwC e o Grupo Amanhã revela os in-
dicadores de cerca de quatro mil empre-
sas, apontando as 500 maiores e as 500 
emergentes do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, utilizando como úni-
ca fonte os balanços financeiros oficiais 
publicados pelas companhias.

No ranking consolidado, o Sicredi 
se manteve na quinta posição dentre as 
dez maiores da Região Sul do Brasil. E 
quando se olha os dez maiores em Patri-
mônio Líquido, o Sicredi avança para a 
terceira posição.

Já no ranking das 100 Maiores Em-
presas Gaúchas, o Sicredi permaneceu 
na segunda posição entre as dez maiores 
do Rio Grande do Sul. Mas quando são 
avaliados - em separado - os resultados 
do Lucro Líquido, o Sicredi passa a ocu-
par a primeira posição no ranking. Im-
portante salientar que na elaboração dos 

rankings por estado, vale o endereço da 
sede da empresa. Por essa razão, o Si-
credi não aparece em Santa Catarina e 
Paraná, apesar de possui operações rele-
vantes nestes estados.

A metodologia empregada para a ela-
boração do critério de classificação do 
ranking é baseada no Valor Ponderado 
de Grandeza (VPG), indicador criado 

com exclusividade pela PwC, que faz a 
média ponderada entre os três principais 
resultados das empresas: o patrimônio 
líquido (peso de 50%); a receita bruta 
(40%); e o lucro ou prejuízo (10%). Den-
tro dessa lógica de análise, as empresas 
também são avaliadas pelo impacto da 
atuação regional, levando em conta sua 
capilaridade de investimentos locais.

No ranking consolidado, Sicredi ficou na quinta posição

Grávida pode 
remarcar teste 

físico de 
concurso, 

decide STF
Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira 
que mulheres grávidas podem pedir a 
remarcação do teste físico em concursos 
públicos. Com a decisão da Corte, as 
mulheres que estiverem nessa situação 
podem realizar a prova em data poste-
rior, mesmo se a medida não estiver pre-
vista no edital do concurso.

O caso foi decidido por meio de um 
recurso do estado do Paraná contra deci-
sões da Justiça local que foram favorá-
veis a uma candidata que estava grávida 
de 24 semanas e conseguiu a remarca-
ção do teste físico em um concurso para 
Polícia Militar do estado. No recurso, o 
Tribunal de Justiça permitiu a realização 
do exame em data posterior aos demais 
candidatos, mas o estado do Paraná re-
correu em várias instâncias e o caso che-
gou ao STF.

O voto condutor do julgamento foi 
proferido pelo relator, ministro Luiz 
Fux. Para o ministro, a gravidez não 
pode trazer prejuízos para as mulheres 
que concorrem a vagas no serviço pú-
blico. 

D
ivulgação

Escola Cleia Salete Dalberto é o maior educandário da cidade de Tenente Portela
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Domar um cavalo pode ser considerado uma arte. São 
necessários conhecimento e técnica para ensinar o ani-
mal, visão para desenvolver suas habilidades e paixão 
pelo ofício para despertar a confiança de seu aluno.

              Porém, domar um cavalo exige dedicação, 
responsabilidade e comprometimento com um processo 
fundamental de iniciação que refletirá por toda a sua vida.

Um trabalho bem elaborado no início é vital no desen-
volvimento do cavalo. Se for mal conduzido, apurado ou 
suprimido (proibido), comprometerá seu futuro funcional e 
até mesmo poderá atrasar ou anular sua capacidade de 
entrar numa pista para competições. 

Segundo o treinador e ginete Daniel Teixeira, do Centro 
de Treinamento Água Funda, de Júlio de Castilhos, RS, 
“Um cavalo bem domado é um animal pronto para receber 
um treinamento forte e uma preparação detalhada para 
entrar em provas.”

Domar um cavalo não é dominá-lo, levando a quebra 
do seu brio natural, tirando dele aquilo que a natureza o 
adotou em maior grau, a sua nobreza.

Domar é conquistar, não se pode ensinar como domar 
um cavalo, nem em livros e nem em vídeos, vem do cora-
ção, da compreensão de um todo, de atingir objetivo sem 
se confrontar com a rudeza e o stress.

A conquista da doma em um cavalo é um meio de vida, 
uma atitude, que requer disciplina, percepção e muita pa-
ciência. Algumas pessoas nascem com o dom, a sensibi-
lidade, outras podem desenvolver o seu próprio caminho 
através da disciplina e do estudo/prática, mas sempre com 
a mente aberta, pois não basta informação, ás vezes a 
doma racional envolve sensibilidade, sentir a atitude do 
cavalo, pensar como ele, sentir o que ele sente e acreditar, 
confiar. 

É um exercício de paciência, digno de qualquer oriental, 
que nos leva ao autoconhecimento, nos traz poder como 
utilizá-lo para o bem comum.

Conquistar um animal tão nobre, sem destruir sua no-
breza, nos ensina a lidar como o nosso Homo sapiens, as 
vezes não muito racional, nos ensina a ver, a sentir e a 
praticar a nossa paciência tantas vezes perdida no stress 
diário, nos ensina ainda a entender o nosso espírito como 
um todo, aliado à mente e físico.

Domar significa integrar Homem-Cavalo, numa perfeita 
junção do Centauro, onde duas mentes funcionam como 
uma só. Compreender o cavalo é entender seu instinto, 
sua lógica, sua preservação, se colocar na sua mente, en-
tender que a razão nem sempre é tão importante e muitas 
vezes é fria e crua demais, entender as limitações de cada 
cavalo individualmente, nunca esperando resultados ime-
diatos, visando sempre o melhor para o animal.

O cavalo é um ser vivo, nunca uma máquina a qual 
nos servimos e largamos no final do dia. Ele possui sen-
timentos dos mais nobres, fidelidade e interação com 
seu domador/tratador/cavaleiro. Ele pensa, decide, age, 
aprende, tem coração, sente a solidão, frio, medo, alegria 
e prazer. Aprender a compreender seu cavalo e conquista-
-lo é como ganhar um melhor amigo de infância, que nos 
acompanha, nos diverte e se diverte. 

Fazer o seu cavalo trabalhar com prazer, por amor é 
uma das tarefas mais compensadoras de ser um Horse-
mann. 

Domar é a arte da conquista, do conhecimento, nos dá 
a capacidade de pensar como ele, agir como ele, nem que 
seja por um instante, num momento de lucidez, abrir nos-
sos horizontes e caminhos para um futuro de aprendizado 
e compreensão.

Ser capaz de se ajustar a cada nova situação. Enfim...
sentir.

Até a próxima.

Doma, uma arte ou 
uma profissão?

Curso de Gestão da Tecno-
logia da Informação do Cen-
tro Universitário de Itapiranga 
recebeu conceito máximo na 
prova do ENADE, de 2017. Os 
resultados foram divulgados 
no mês de outubro deste ano. 
O Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Enade) 
é um dos procedimentos de 
avaliação do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Su-
perior (Sinaes). O Enade é re-
alizado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
autarquia vinculada ao Minis-

UCEFF Itapiranga alcança 
conceito máximo no ENADE 2017

tério da Educação (MEC), se-
gundo diretrizes estabelecidas 
pela Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Supe-
rior (Conaes), órgão colegiado 
de coordenação e supervisão do 
Sinaes.

O Enade tem como objeti-
vo o acompanhamento do pro-
cesso de aprendizagem e do 
desempenho acadêmico dos 
estudantes em relação aos con-
teúdos programáticos previstos 
nas diretrizes curriculares do 
respectivo curso de gradua-
ção. Seus resultados poderão 
produzir dados por instituição 
de educação superior, catego-

ria administrativa, organização 
acadêmica, município, estado, 
região geográfica e Brasil. As-
sim, serão construídos referen-
ciais que permitam a definição 
de ações voltadas à melhoria da 
qualidade dos cursos de gradu-
ação por parte de professores, 
técnicos, dirigentes e autorida-
des educacionais.

 De acordo com o a coor-
denadora do curso, Juliane 
Colling, o curso é no formato 
tecnólogo com duração de 3 
anos, onde os alunos saem pre-
parados e com uma visão geral 
sobre tudo que envolve Tecno-
logia

A unidade da UCEFF de Itapiranga é um dos polos universitários que mais cresce na região

Escola Cleia terá candidato único 
nas eleições para diretor

As eleições ocorrem no dia 
27 de novembro e estão aptos a 
participar os professores e ser-
vidores de escolas que possuam 
curso superior na área de edu-
cação e que atendam às demais 
condições estabelecidas na Lei 
nº 10.576/1995 e no Decreto 
49.502/2012 que regem a ma-
téria. Atualmente a rede possui, 
em atividade, 63.320 profes-
sores e 17.883 servidores, em 
2.539 escolas. 

O colégio eleitoral é for-
mado por alunos que estejam 
regularmente matriculados, a 
partir do 5º ano ou maiores de 
12 anos, pais ou responsáveis 
legais dos alunos menores de 
18 anos e professores e os de-
mais servidores, efetivos ou 
contratados temporariamente, 
em exercício no estabelecimen-
to de ensino, no dia da votação.

A Escola Cléia Salete Dal-
berto, maior educandário de 

Tenente Portela, terá uma cha-
pa única  com o professor Cesar 
Roberto Gross como candidato 
a diretor. Carla Cristina Dalos-
to, Enio Lapazini e José Lean-
dro Matte são os candidatos a 
vice-diretor.

Os planos e ações que são 
alencadas como compromisso 
pela chapa concorrente pode 
ser conferida em nosso site que 
pode ser acessado neste endere-
ço: www.clicportela.com.br.

Jonas M
artins

Escola Cleia Salete Dalberto é o maior educandário da cidade de Tenente Portela

D
ivulgação
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

Cresol inaugura novas 
instalações da unidade de 

Derrubadas
Em continuidade ao proje-

to de adequação das unidades 
de atendimento, que alinham 
a estrutura física das unidades 
e a implantação da nova logo-
marca, a Cresol Tenente Portela 
está investindo na padronização 
dos pontos de atendimento na 
região.

Na manhã desta segunda-
-feira (19), a Cresol Derrubadas 
recepcionou os associados e 
autoridades locais para a entre-
ga da nova unidade, que conta 
com designer moderno, novo 
mobiliário e área de 200 metros 
quadrados, que proporcionará 
maior comodidade e segurança 
à comunidade derrubadense.

Prestigiaram a atividade, os 
associados da Cresol; o prefei-
to municipal, Alair Cemin; o 
presidente da Câmara de Verea-
dores, Cristiano Carvalho; e os 
conselheiros de administração 

da Cresol. Durante os pronun-
ciamentos, o associado João 
Lauri Muller, conselheiro de 
administração da Cresol Derru-
badas, agradeceu a compreen-
são  do quadro social no perí-
odo de obras, ao mesmo tempo 
referiu-se ao compromisso da 
cooperativa em investir na co-
munidade, com melhores con-
dições de trabalho para os fun-
cionários, além de contemplar 
os itens de segurança para os 

associados e comunidade.
Na próxima segunda-feira 

(26), será entregue aos associa-
dos a nova unidade de atendi-
mento na cidade de Miraguaí, 
que terá área de 250 metros qua-
drados e receberá novo layout. 
No mesmo sentido, continuam 
em ritmo acelerado as obras de 
ampliação da sede administra-
tiva da Cresol Tenente Portela, 
com previsão de inauguração 
em 15 de fevereiro de 2019.

Miraguaí será a próxima unidade a inaugurar reformas Na tarde de 20 de novembro a 21ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE / Três Passos) reuniu, em sua sede, diretores em 
exercício e candidatos a diretores das escolas de sua jurisdição 
contempladas com o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. 
Trata-se de escolas piloto que receberão durante o ano de 2019 su-
porte técnico, pedagógico e financeiro visando a formação dos pro-
fessores envolvidos e a elaboração de novo regimento. No encon-
tro foi apresentada a proposta e feito o detalhamento do programa.

Cada CRE do Rio Grande do Sul conta com 10 escolas con-
templadas pelo programa de apoio. O Novo Ensino Médio será 
implantado em todo o Brasil a partir de 2020.

As atividades foram desenvolvidas pelas assessoras Clecir Ines 
Von Mühlen, Márcia Andreia Dörr e Margaret Mocelini. Participou 
da reunião a titular da 21ª CRE, Lurdes Dresch.

21 CRE realiza reunião 
sobre novo ensino médio

Reunião aconteceu em Três Passos
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Projeto poderá garantir a 
manutenção do FPM para dois 
municípios da Região Celeiro

No fim de agosto, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgou 
a estimativa populacional dos 
municípios do país com data 
de referência em 1º de julho de 
2018. Segundo o IBGE, o nú-
mero de habitantes no Brasil 
passou para 208.494.900, au-
mento de 0,38% em relação ao 
último levantamento.

A partir da estimativa popu-
lacional, a Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM) 
verificou que 135 prefeituras 
brasileiras sofreriam redução 
nos repasses do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM) 
em 2019. O levantamento da 
CNM também constatou que 
105 localidades iriam registrar 
aumento na distribuição do 
FPM no próximo ano.

Segundo a CNM, no Rio 
Grande do Sul, 27 municípios 
seriam impactados com as al-
terações no FPM, entre eles, 
Crissiumal e Tenente Portela. 
As duas cidades situadas na 
Região Celeiro poderão ter o 
coeficiente reduzido de 1.0 para 
0.8 em 2019.

Nesta quarta-feira (21), o 
plenário da Câmara dos Depu-
tados aprovou a proposta que 
determina o uso dos coeficien-
tes de distribuição do FPM do 

exercício de 2018 para o rateio 
de recursos do Fundo até que os 
dados para seu cálculo sejam 
atualizados com base em novo 
Censo Demográfico, previsto 
para ocorrer em 2020.

Aprovado por 301 votos a 
33 e duas abstenções, o Proje-
to de Lei Complementar (PLP) 
nº 549/18, do deputado Arthur 
Lira (PP-AL), pretende ‘conge-
lar’ os coeficientes usados para 
distribuir os recursos do FPM 
até a divulgação da nova po-
pulação brasileira com base no 
Censo Demográfico de 2020.

Como essa divulgação ocor-
rerá somente em 2021, os novos 
dados poderiam ser usados pelo 

IBGE e pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU) com efeitos 
apenas para 2022. O IBGE faz 
os cálculos e o TCU sanciona, 
determinando ao Tesouro Na-
cional o uso dos índices a cada 
ano.

Segundo o deputado Arthur 
Lira, a proposta foi um pedi-
do da Confederação Nacional 
dos Municípios. – O IBGE fez 
um cálculo estimativo do nú-
mero de habitantes sem o le-
vantamento populacional que 
faz todo ano. Com o Censo de 
2020, valerão os novos dados – 
reiterou o parlamentar.

A matéria será enviada ao 
Senado.

Projeto de Lei é de interesse dos municípios de Tenente Portela e Crissiumal

Alunos recebem aulas 
práticas sobre culinária

No dia 30 de outubro do cor-
rente ano, os alunos do tercei-
ro ano da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Arcelino 
Soares Bueno realizaram uma 
atividade pedagógica diferente, 
juntamente com sua professora 
Paula Schwaab, foram até a pi-
zzaria Don Luigi, onde tiveram 
uma aula de culinária com o 
chefe Taiguara de Carvalho, na 
ocasião o chefe explicou-lhes 
detalhadamente como é o pro-
cesso de confecção de pizzas, 
desde o preparo das massas, até 
os recheios.

As crianças foram muito 
bem recepcionadas pelo pro-
prietário do estabelecimento, o 
Sr. Luis Bitencourt, o mesmo 
conduziu os alunos para que co-
nhecessem o local, mostrando-
-lhes todos os ambientes. Após 
todas essas novas descobertas e 
conhecimentos, os alunos tive-
ram a oportunidade de degustar 

das pizzas que eles ajudaram a 
confeccionar, um momento úni-
co para estes alunos, pois para 
muitos deles, talvez esta tenha 
sido a primeira vez que pude-
ram estar frequentando um lo-
cal como aquele, e degustando 
de uma alimentação tão saboro-
sa e ao mesmo tempo sendo tão 
bem atendidos e ouvidos.

Segundo a professora da tur-

ma, “a atividade em questão faz 
parte do Programa A União Faz 
a Vida, o qual a Escola partici-
pa, sendo este projeto patroci-
nado pela prefeitura Municipal 
e Sicredi, o que possibilita de 
forma concreta essas ativida-
des, e sobretudo possibilita um 
aprendizado prático, que certa-
mente não será esquecido pelos 
alunos.”
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Trigo colhido no estado 
apresenta pH médio de 75

O Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, publicado nesta 
quinta-feira (22), afirma que a predominância de dias ensolarados 
contribuiu para a colheita do trigo na última semana, atingindo 
97% das áreas semeadas no Rio Grande do Sul.

Conforme a instituição, na região dos Campos de Cima da Ser-
ra, onde o trigo é plantado e colhido mais tardiamente, as lavouras 
se encontram na fase de enchimento de grãos e maturação. Os triti-
cultores daquela região devem iniciar a colheita nos próximos dias, 
mas já existem indícios de queda no rendimento e na qualidade do 
produto, igualmente ao registrado em outras regiões do estado.

Segundo a Emater-Ascar, a produtividade do trigo continua os-
cilando, ficando em média aquém do esperado, variando entre 2,2 
e 3,3 toneladas por hectare e com qualidade considerada baixa. O 
pH médio fica em torno de 75.

Os técnicos da instituição reiteram que a queda na produtivida-
de ocorreu em decorrência de fatores tecnológicos, já que algumas 
cultivares apresentaram rendimentos muito inferiores ao esperado. 
Outro fator que influenciou diretamente nos resultados foram as 
condições climáticas, com a ocorrência de geadas tardias e altos 
volumes de chuva na fase de maturação da cultura.

Devido à frustração na safra, muitos produtores do Rio Grande 
do Sul estão solicitando vistorias para recorrer ao Proagro.

Colheita atinge 97% das lavouras de trigo plantadas no estado

Alerta na Soja: Risco de 
infecção pela ferrugem é 

alto nesta safra
Como previsto, a ferrugem chegou mais cedo às lavouras de soja 

do Brasil e já preocupa agricultores nos principais estados produto-
res. A situação mais grave, até este momento, é no estado do Para-
ná. A Emater Paraná instalou 169 coletores e destes, 27 já registram 
a presença de esporos. O número de coletores deverá chegar a 185.

Ao mesmo tempo, o Consórcio Nacional Antiferrugem aponta, 
até agora, 17 ocorrências de ferrugem no estado paranaense. Em 
todo o Brasil, são 25 ocorrências sendo registrados nos estados da 
Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Paraná.

Os três principais focos no estado paranaense são o sudoeste, 
oeste e região de Londrina, como explica o coordenador estadual 
de grãos da Emater, Nelson Harger. O especialista orienta, portanto, 
que com 16% dos coletores registrando esporos se torna ainda mais 
necessário o intenso monitoramento das lavouras para que as apli-
cações dos fungicidas sejam feitas no momento correto.

As condições climáticas são favoráveis à doença e sua prolifera-
ção, portanto, tem sido bastante rápida. As chuvas chegaram mais 
cedo, e trouxeram a ferrugem mais cedo também. Além disso, o 
volume de plantas voluntárias de soja também é grande nesta tem-
porada

Ja
lm

o 
Fo

rn
ar

i

D
io

ne
s B

ec
ke

r



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018
ANO XXXII    Nº 1170 R$ 2,00

Leia Mais

04

05

06

07

14

15

Sistema Província de Comunicação

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

Mais Médicos oferta 14 vagas na 
Região Celeiro

Crise do HSA é tema de mais uma reu-
nião na entidade

Redentora mantém campanha que in-
centiva compras no comércio local

Derrubadas distribuí camisetas para 
participantes do CRAS

Novo Ensino Médio é pauta de reu-
nião na Coordenadoria de educação

Trigo colhido no estado apresenta 
PH médio 75

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

7º BPM realiza aula inaugural de novos 
soldados na próxima segunda

Acontece na próxima segunda-feira, 26, no auditório da Unijuí em Três Passos, a partir das 10 horas 
da manhã, a aula inaugural do curso de formação de novos soldados da Brigada Militar que está sendo 
ministrado na sede do 7º Batalhão da Brigada Militar.

Os alunos-soldados passarão por todas as instruções regulamentares para a formação de um soldado na 
Brigada Militar, sendo que a partir de fevereiro, segundo estimativas da Secretaria de Segurança Publica 
do Rio Grande do Sul, eles já estarão aptos a sair para as ruas para estágios supervisionados. Apesar de 
não ser regra, esses estágios acontecem dentro da área de abrangência do Batalhão mantenedor do curso. 
Após essa fase eles passam pelas avaliações finais e somente então serão formados como soldados. Após 
isso o governo distribui esses profissionais de acordo com a convêniencia estratégica da área de segurança.


