
A vida é bonita, mas pode ser linda

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

CADERNO

R$ 2,00

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

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

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

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

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

Os abençoados 
por Santo Antônio

Detalhes do Primeiro 
Turno na microrregião

Vista Gaúcha vai receber 
nova viatura para a 
Brigada Militar

Municípios da região 
realizam atividades para 
o  Dia das Crianças

Pag. 04

Pag. 06Pag. 08,09& 10

Pag. 07

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

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

Espetáculos
peculiares

 ANIVERSÁRIO 
 DE CATUÍPE 
Programação 
inicia-se na sexta-
feira, dia 12, na Rua 
Coberta. Pág. 3 



ROTA DO YUCUMÃ, 12 de Outubro de 20182

O POVO BRASILEIRO ACORDOUNossa 
Opinião

O jornal da nossa região

E-mail:
redacao@provinciafm.com
Fone: (55) 3551 1121/1261

Província é uma publicação semanal 
da Empresa Rota do Yucumã Ltda. 
Esta publicação tem o objetivo de 
informar e integrar os municípios 
do Noroeste do Rio Grande do Sul. 
Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

Fundado em 31 de março de 1986
Praça Tenente Bins, 139, sala 3. Tenente Portela, Rio Grande do Sul

CGC/MF: 03.043.551/0001-20

www.clicportela.com.br @ página da região na Internet.
O província pode ser acessado e lido integralmente em qualquer lugar do planeta que tenha conexão com a internet. Basta acessar a 

página www.provinciafm.com e navegar nos fatos que fazem a história deste pedaço de mundo. Indique-o aos seus amigos.

Editor Chefe: Jornalista Jalmo A. Fornari (RP 5087-MT) Sub-Editor/Revisor e Diagramação: 
Jonas Martins Reportagens:  Jonas Martins  Dep. Comercial/Distribuição: Soraia Fornari 
Fotos: Jalmo Fornari, Soraia Fornari, Angelita Cristina, Bruno Giordano Fornari, Jonas Mar-
tins, Aline Gaviraghi e Rafael Fornari, Maicon Spanic Colaboradores: Percival Puggina, Élver 
Vargas, Ariel Jéssica Ponce,  Mari Carla Brunet, Nilton Kasctin dos Santos, Robinson Girardi 
dos Santos e Raiana Silva Impressão: Cia da arte - Ijuí/RS

Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

O POVO BRASILEIRO 
ACORDOU

Não adiantou a enorme e persistente 
campanha para afastar os brasileiros das urnas. Poucas coisas são 
tão consensuais entre nós quanto a inconfiabilidade das eletrô-
nicas em uso no país. Descrédito total! O solene depoimento de 
meia dúzia ou mais de ministros do STF e do TSE só agrava a 
situação. Quem confia nessas cortes? Pois mesmo assim, olhan-
do de soslaio, com um pé atrás, os eleitores brasileiros foram às 
seções de votação no dia 7 de outubro. O pleito era sua bala de 
prata! Era a possibilidade de usar a minúscula fração de poder 
nas mãos de cada cidadão. Apenas nove horas, das 8 às 17. Mas 
durante esse curto espaço de tempo podia mandar quadrilheiros 
para casa e para a justiça, renovar o Congresso Nacional e evitar 
o retorno de criminosos aos locais dos crimes.

O jogo foi pesado. Havia na sociedade uma firme disposição 
de renovar o parlamento, suprimindo o foro privilegiado dos cor-
ruptos e despachando os coniventes e os omissos. Confrontados 
com essa notória intenção dos eleitores, os parlamentares ava-
liavam suas chances e muitos já buscavam alternativas pessoais 
longe do poder. Subitamente tudo mudou. Impulsionados pela 
oportunidade de ouro concedida pelo STF ao impedir o financia-
mento empresarial no modo como o fez, os parlamentares criaram 
o Fundão de Campanha com nosso dinheiro e o ratearam entre si. 
Em seguida, encurtaram todos os prazos, com o intuito de dificul-
tar o trabalho dos novos postulantes. Para estes, apenas 45 dias de 
campanha, horário gratuito reduzido, publicidade dificultada e cs-
teio por “vaquinha”. Enquanto os novatos corriam por uma pista 
cheia de obstáculos, os detentores de mandato colhiam os frutos 
da generosa distribuição de emendas parlamentares. A vida lhes 
voltou a sorrir e o céu de Brasília se fez novamente azul. O STF é 
bom e Deus existe, talvez dissessem blasfemando.

Quem haveria de imaginar que o povo, contra tudo e contra 
todos, saísse de casa, mandasse às favas a desconfiança nas urnas 
e levasse a cabo sua tarefa promovendo a maior renovação do 
Congresso Nacional em vinte anos? O bom povo brasileiro fez o 
que lhe correspondia. De cada quatro senadores que tentaram re-
eleição, três não conseguiram; das 54 vagas em disputa, 46 serão 
ocupadas com novos nomes! Na Câmara dos Deputados, dos 382 
parlamentares que tentaram a reeleição, 142 foram destituídos de 
seus mandatos. A renovação atingiu mais da metade da Casa. O 
número de conservadores e liberais eleitos marca o que a imprensa 
militante qualificou como um inusitado giro à direita. Infelizmen-
te, alguns inocentes foram descartados com a água desse banho.

É claro que esse giro se fez ao arrepio da grande imprensa. 
Nesta, viceja, cada vez mais forte, um rancor em relação às redes 
sociais. Acostumados a infundir suas convicções a um público dó-
cil e cativo, muitos formadores de opinião viram o próprio poder 
se diluir, quase atomizar-se, na caótica democratização das redes 
sociais. Os grandes jornalões, as principais revistas semanais, a 
Vênus Platinada e os militantes globais do “progressismo” debo-
chado e do esquerdismo anacrônico, em vão tentaram conter o su-
cesso eleitoral de Bolsonaro. Em vão queimaram o filme perante 
seu público. Em vão promoveram o presidiário. Em vão tentaram 
vender picolé de chuchu por chicabom. A nação, preferindo esco-
lher o próprio caminho, recusou o buçal insistentemente apresen-
tado.

O povo brasileiro acordou em tempo de salvar o país e os pró-
prios dedos, que os anéis já lhe levaram.

Uma das características de uma sociedade ainda bem distante da cidadania é o exercício do autorita-
rismo, transvestido de uma autoridade  constituída  pela  lei.  A sociedade brasileira mantém um grande 
“ranço” autoritário, prepotente, dominador e escravocrata. Além disso, temos um sistema jurídico que 
deseja legislar sobre absolutamente tudo, deixando a impressão que somos uma sociedade imbecilizada 
e incapaz. O artigo 331 do Código Penal, Decreto Lei n. 2848/40 escancara essa situação:  Art. 331 
– “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de seis 
meses a dois anos, ou multa”.   Quem já frequentou alguma repartição pública certamente notou esse 
aviso. Em geral, ele está afixado em destaque e em  tamanho  indisfarçavelmente grande. 

O autoritarismo por trás desta lei me parece incontestável. Em primeiro lugar, o “funcionário” pú-
blico deveria ser chamado de SERVIDOR PÚBLICO, pois ele está lá, “apenas”, para atender os con-
tribuintes que, através dos impostos arrecadados, pagam seus salários. Em grande parte das vezes, o 
contribuinte precisa recorrer ao “serviço público” para resolver problemas que a própria burocracia 
pública criou. O contribuinte deveria ser tratado como cliente e não como um incômodo indesejável.  

É evidente que não se deve desacatar ninguém, em nenhuma circunstância. Mas quem determina 
o que é um desacato? Também é evidente que não devemos generalizar e, certamente, há milhares de  
bons  e  eficazes  servidores  públicos.  Mas  é  notória  a  grave  improbidade administrativa gover-
namental. O eventual descaso no atendimento é uma falta de consideração com o contribuinte e ele 
tem que aceitar isso por força de lei?  Não me parece ser razoável. Os serviços públicos deveriam ser 
avaliados pelos contribuintes de acordo com seus préstimos à comunidade. E os melhores servidores 
deveriam ser promovidos e os constantemente mal avaliados deveriam ser afastados. A meritocracia 
deveria imperar como em qualquer outra entidade que presta um serviço a quem quer que seja. Jamais 
o serviço público deveria ter tanta ingerência política, pior ainda partidária, que apenas prejudica a po-
pulação e é uma fonte de corrupção.

Mesmo  com  os  nossos  seculares  problemas,  a  sociedade  brasileira  precisa  se aproximar do 
século XXI no qual os serviços estão cada vez mais informatizados e a população é tratada de forma 
mais igualitária, mais solidária, mais humana. Quando os governantes usarem transporte, saúde e es-
colas públicas, certamente os serviços irão melhorar. Um dia a frase-título cairá em desuso, pois todos 
saberão com que estão falando: com um cidadão ou cidadã que tem os mesmos deveres e direitos pe-
rante a sociedade e a comunidade. TODOS efetivamente serão iguais perante a LEI, justa e igualitária.

Você  sabe  com quem está falando?
Celso Tracco

*Celso Luiz Tracco é economista e autor do livro Às Margens do Ipiranga - a esperança em sobreviver numa socie-
dade desigual.

Um passo para a direita

Nas eleições do último domingo o Brasil deu um enorme passo 
para a direita. É uma nova direita essa que se apresenta no Brasil, 
conservadora em costumes mas liberal em economia. Não é algo ex-
clusivo do Brasil, o mesmo movimentado foi notado em países como 

Estados Unidos e França, onde a direita também galgou posições e o conservadorismo de costumes 
veio acompanhado de um liberalismo econômico.  

O Congresso não se renovou tanto quanto supunha os mais otimistas, mas diversificou o número de 
partidos que detém o poder, minou grandes nomes e verdadeiras ceitas familiares que sempre estiveram 
ou na Câmara ou no Senado e colocou em evidência os chamados políticos de primeira viagem. Foram 
muitos os eleitos para as duas casas que nunca ocuparam qualquer cargo político. Resta saber se na sa-
lada de frutas partidária do Congresso eles conseguirão se destacar ou serão enviados ao insignificante 
baixo clero, de onde surgiram diversos nomes que agora galgam evidencia.

O espectro que mais perdeu neste pleito foi o centro. Se o PT ainda mantem as maiores bancadas 
na casa, partidos que até então navegavam neste polo, como PSDB e MDB acabaram perdendo espaço 
para partidos ideologicamente ligados com a direita, como PSL. Nanicos, que agora passam a habitar 
algum protagonismo político.

Independente do resultado do segundo turno, uma coisa ficou evidente, a política brasileira está em 
plena mudança. Candidatos que não conseguiram ler isso a tempo acabaram sendo prejudicado nas 
urnas e ficaram de fora. Muitos desses que a partir de 01 de janeiro ficaram sem cargos, estão na lista 
da Lava Jato e agora tornam-se cidadãos comuns que já começam a procurar advogados, sabendo que 
os próximos anos serão tensos para si e para os seus.

O comportamento do Congresso será uma grande incógnita. O chamado Centrão que desde Eduardo 
Cunha vinha dominando as eleições pela mesa diretora e negociando tudo que passava pela casa com 
um poder extraordinário, vai ter que penar para ser relevante. Será um  novo ciclo. O Brasil entra em 
uma nova era política, resta saber de que forma se comportará essa novidade.
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HumorA união faz força
O deputado federal Biolchi foi o mais vota-
do em Portela. A explicação é simples, pelo 
menos 2 ex-secretárias municipais, de as-
sistência e educação, um ex-prefeito e dois 
atuais vereadores se alinharam na campa-
nha. Não bastasse o “timão” de pucha votos 
o HSA destacou a colaboração que o parla-
mentar tem prestado a saúde na comunida-
de. Biolchi fez 845 votos.

Costella
Desta vez o deputado Costella de elegeu. 
Só em Vista Gaúcha o parlamentar fez 25% 
dos votos. EM Portela passou de 300. Lá o 
responsável foi o ex-prefeito Locatelli que 
assumiu a campanha. Aqui o vereador Ito 
puxou votos auxiliado por alguns tradicio-
nalistas que simpatizaram com um projeto 
do parlamentar. Em Redentora se deve a 
votação razoável ao apoio o vereadores  dos 
MDB.

PT surpreendeu
O partido dos trabalhadores mais do que tri-
plicou a votação nesta eleição em relação à 
última. O parâmetro foram os votos dados 
para o governo gaúcho.

MDB e seu patrimônio
Na eleição municipal os vereadores do 
MDB conseguiram aproximadamente 
2300 votos, a mesma votação foi repetida 
neste pleito para governador. Dos 3500 vo-
tos dados ao candidato à prefeito, uma par-
cela veio de outras agremiações que não ti-
veram aliança, mas os eleitores sufragaram 
o nome.

Índios contra Bolsonaro
A comunidade indígena deu uma 
resposta às declarações do can-
didato Bolsonaro. Fake ou não a 

declaração de que o candidato à presiden-
te da república não iria dar nem mais um 
centímetro de terra à comunidades indíge-
nas, a resposta foi dada nas urnas. Aqui em 
Portela e em Redentora Bolsonaro perdeu 
feio nas urnas que receberam os votos in-
dígenas.

Micro região bem diversificada

Um representante de peso à menos
Mesmo sabendo-se que a reação contra a reeleição do 
deputado Darrcísio Perondi, MDB, tenha sido em fun-
ção de suas manifestações políticas e de sua aproxima-
ção do centro de poder do governo Temer, a região por 
certo irá se ressentir de sua ausência no terreno assis-
tencial. Médico, com uma extensa folha de atividades 
em apoio de hospitais e centros de saúde, 
Perondi será um interlocutor a menos na 

exaustiva luta dos administradores de casa de saúde na busca da liberação de 
seus direitos por parte das autoridades executivas do País.

O candidato a governador do Estado, Eduardo Leite do PSDB só venceu em um dos sete 
municípios da região, em Coronel Bicaco. Miguél Rosseto, candidato derrotado no primei-
ro turno, venceu nos municípios de Barra 
do Guarita, Miraguaí e Redentora. José Ivo 
Sartori, candidato do MDB fez a maioria dos 
votos nos municípios de Derrubadas, Vista 
Gaúcha e Tenente Portela. Já nas votações 
em parlamentares, o PP, elegendo Silvana 
Covatti, Jeronimo Guergen e Ernani Polo 
mostraram a força de seus líderes locais. O 
PT se sobressaiu com a expressiva votação 
em especial para Jéferson Fernandes e Ede-
gar Pretto. Confira nesta edição os resultados das eleições.

***Dizem por aí que o maior balizador da 
eleição local foi o HSA.
***Uma listagem divulgada pela adminis-
tração do hospital, reveleu os “gratos” e 
portanto, recomendados pela instituição.
***No geral a lista auxiliou muitos, uma 
vez vista a repercussão que a mesma teve 
nas redes sociais.
***Claro que se viram alguns nomes de 
“carona”, uma vez que nunca haviam exer-
cido cargo de deputado ou executivo, mas a 
iniciativa veleu a pena...
***O cabo eleitoral do Gaúcho da Geral 
(eleito), chiou feio com uma flautada no 
rádio.

***Até quando a RS330 vai ter 
lama nos dias de chuva intensa.

***Dizem por aí que a mobilização em tor-
no de Bolsonaro esta abrindo espaço para 
novas lideranças locais, em especial com 
vistas a eleição municipal...
***Aqui se manteve a polarização, mas no 
estado pela primeira vez, desde 1990, o PT 
não vai para o segundo turno.

***As vezes buscarem um can-
didato desconhecido para medir o 
tamanho do próprio potencial elei-

toral é um erro!!!
***Falta placa ou fiscalização. Cada dia 
mais pessoas de fora transitam em locais 
proibidos...
***Por quanto tempo a praça do Imigrante 
mostraram as lembranças de setembro????
***Tá na hora de refazer as amizades des-
feitas pela política...

O menino chega em casa no final do 
ano e diz:

-PAI, tenho uma notícia pra você!
-O que é? -pergunta o pai.
-Você não me prometeu uma bicicle-

ta se eu passasse de ano????
-Sim, meu filho.
-Então se deu bem. Economizou um 

dinheirão

Certo dia, um menina estava senta-
da observando sua mãe lavar a louça na 
cozinha. De repente, percebeu que ela 
tinha vários cabelos brancos em sua ca-
beleira escura.

Ela olhou para a mãe e lhe perguntou:
-Por que você tem tantos cabelos 

brancos, mamãe??
A mãe reponde:
-Bom, cada vez que você faz algo er-

rado e me faz chorar ou me deixa triste, 
um de meus cabelos fica branco.

A menina pensou um pouco e logo 
disse:

-MÃEEEEE, o que você 
fez pra vovó que ela está com 
todos os cabelos brancos????

A professora pergunta para o Pulinho 
: -Onde fica a América??

E o Paulinho responde apontando 
com o dedo no mapa. A professora, en-
tão, pergunta para o Pedro:

-Quem descobriu a América,Pedro?
E Pedro responde, sem pestanejar :
-Foi o Paulinho,professora!

#

#

O irmão e a irmã entram em casa 
machucados. A mãe ficou preocupada e 
quis saber o que tinha acontecido.

A irmã disse:
-É que eu escorreguei em uma casca 

de banana e caí.
A mãe perguntou:
-E você, meu filho, como se machu-

cou?
-Eu ri do tombo dela.

#
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
08/10/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada 
no dia 08 de Outubro de 2018, com as seguintes presenças: Vereador 
Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: NATA-
NAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS ANTONIO MARRONI 
FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, 
ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB e ANTÔNIO 
AUGUSTO VENDRUSCOLO MARTINS/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 Rubens Antonio Marroni Furini
1 – Requereu a instalação de Comissão Especial no âmbito da Câ-

mara de Vereadores, de acordo com Art. 58, inciso III e parágrafo 2º 
do Regimento Interno, com vistas a iniciar negociações com a Polícia 
Rodoviária Estadual, Prefeitura Municipal e Brigada Militar para ins-
talação de um Pelotão da Polícia Rodoviária Estadual em nosso muni-
cípio. O vereador justificou sua solicitação, informando que já realizou 
alguns contatos previamente, e que o município tem totais condições de 
trazer esse importante órgão de segurança para a região. Este requeri-
mento foi colocado em votação e aprovado, com a subscrição de todos 
os vereadores. 

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secreta-

ria Municipal de Desenvolvimento Rural que realize a substituição das 
pranchas quebradas na ponte de São Marcos, próximo das propriedades 
dos Caciamani e Dallabrida, com a máxima urgência.

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade 

de efetuar a contratação de dois professores de dança gaúcha, um para 
o CTG Guardiões da Fronteira e um para o CTG Sentinela da Fronteira, 
além de adquirir vestimentas aos participantes de ambos os CTGs, pois 
no próximo ano a chama crioula será acesa em nosso município e será 
levada por todo o Estado do Rio Grande do Sul. Este requerimento foi 
subscrito pelo Vereador Itomar Ortolan.

2 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos a instalação de duas lixeiras e placas 
educativas na Praça do Índio, uma vez que aos finais de semana os usu-
ários da referida praça acabam depositando lixo no chão, que se espalha 
pelas redondezas, deixando um aspecto de desleixo e sujeira no local.

3 – Requereu o envio de correspondência ao proprietário da pou-
sada Vô Cassiano e Vó Áurea, parabenizando-o pela bela iniciativa de 
acolher motoristas e familiares de pessoas que se encontram em Te-
nente Portela em tratamento de saúde no Hospital Santo Antônio, sem 
cobrança de taxa de alimentação e hospedagem. Pessoas assim são ne-
cessárias no município, promovendo auxilio aos que necessitam.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural a realização de recuperação das 
estradas do Distrito de Braço Forte, que fazem a ligação com Vista Gaú-
cha. Este requerimento foi subscrito pelos Vereadores Odilo Gabriel, 
Itomar Ortolan, João Antônio Gheller e Rosângela Fornari.   

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe a esta Casa Le-

gislativa quais os valores já aplicados na obra de construção do prédio 
da Escola de Educação Infantil no Bairro Fries, a qual foi iniciada em 
agosto de 2016 e até o momento não foi concluída, mesmo com a pre-
visão de término para abril de 2017. Requer ainda que seja informada 
qual a situação atual de licitação e previsão de andamento das obras 
de construção do prédio, uma vez que em maio desse ano o Sr. Prefei-
to informou ao Legislativo que a empresa contratada para a obra não 
havia cumprido com o contrato e que o município estava aguardando 
autorização do Ministério da Educação para abertura de novo processo 
licitatório. Requereu, por fim, que seja informado se tal autorização já 
existe, e o porquê de tamanha demora na realização de novo processo 
licitatório e na continuidade da obra. O vereador justificou suas soli-
citações informando que, pelo pouco que já foi construído na obra, o 
material está se deteriorando, estando sujeito a perda total do que ali já 
foi aplicado e está em total abandono. 

Do Vereador Antônio Augusto Vendruscolo Martins
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibi-

lidade de instalação de banheiros públicos junto às Praças do Imigrante 
e Tenente Paiva, tendo em vista a enorme necessidade dos munícipes 
em geral, reivindicação antiga da população, principalmente do interior 
do município. Ao mesmo tempo, sugere o Vereador que sejam reativa-
dos os banheiros existentes na Praça Tenente Paiva.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
- Nenhum.
Projetos discutidos e votados:
- Nenhum. 
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência 

agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 09 de 
Outubro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenentepor-
tela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Portela.   

Quatro municípios da Região 
Celeiro recebem novas viaturas 

para a Brigada Militar
Em um ato na Academia da 

Polícia Militar, em Porto Ale-
gre, nesta quarta-feira (10), o 
Executivo do Rio Grande do 
Sul realizou a entrega de 109 
viaturas, quatro motocicletas e 
275 coletes balísticos à Brigada 
Militar (BM).

O investimento do gover-
no do estado na aquisição dos 
veículos e demais materiais se 
aproximou de R$ 10 milhões, 
através de um convênio entre 
o Departamento Estadual de 
Trânsito (DETRAN) e BM, 
além de recursos da Consulta 
Popular destinados para o rea-
parelhamento da corporação.

– Conseguimos que a segu-
rança pública voltasse a constar 
na Consulta Popular e o resulta-
do está aí, comprovando a von-
tade das comunidades em dar 
a sua contribuição. Da mesma 
forma, o DETRAN/RS é um 
parceiro estratégico, com o qual 
as nossas instituições desenvol-
vem um trabalho significativo 
na questão do combate à re-
ceptação de veículos roubados 
– destacou o secretário estadual 
da Segurança Pública, Cezar 
Schirmer.

– Essas viaturas, os coletes 
e as motocicletas serão de ex-
trema importância, pois vão dar 
mais segurança aos nossos poli-
ciais militares que estarão mais 
equipados – reiterou o coman-
dante-geral da Brigada Militar, 
coronel Mario Ikeda.

Quatro municípios situados 

na Região Celeiro aparecem 
na lista dos contemplados com 
uma viatura cada: Inhacorá, 
Santo Augusto, São Martinho e 
Vista Gaúcha.

Demais municípios 
contemplados:

- Cinco viaturas:
Porto Alegre;
- Três viaturas:
Glorinha, Santa Maria e São 

Leopoldo;
- Duas viaturas:
Caçapava do Sul, Bagé, 

Cruz Alta, Novo Hamburgo, 
Santa Cruz do Sul, São Sebas-
tião do Caí, Ibirubá e Palmeira 
das Missões;

- Uma viatura:
Agudo, Alpestre, Alvorada, 

Arroio dos Ratos, Bento Gon-
çalves, Canoas, Cachoeirinha, 
Caxias do Sul, Dom Pedrito, 
Erebango, Esmeralda, Esteio, 
Flores da Cunha, Gramado, 
Gravataí, Ilópolis, Júlio de Cas-

tilhos, Lagoa Vermelha, Lavras 
do Sul, Mata, Montenegro, Pa-
nambi, Pinhal da Serra, Rel-
vado, Santana do Livramento, 
São Borja, São Leopoldo, São 
Martinho da Serra, São Sepé, 
São Valentim, Sapiranga, Sapu-
caia do Sul, Tapes, Unistalda, 
Uruguaiana, Vacaria, Viamão, 
Getúlio Vargas, Casca, Ciríaco, 
Nonoai, Tapejara, Dom Felicia-
no, Pinheiro Machado, Piratini, 
São José do Norte, Rio Pardo, 
Venâncio Aires, Feliz, Triunfo, 
Arroio do Sal, Imbé, Três Ca-
choeiras, Torres, Charqueadas, 
Eldorado do Sul, Guaíba, São 
Jerônimo, Arvorezinha, Cruzei-
ro do Sul, Progresso, Taquari, 
Cacequi, Faxinal do Soturno, 
Nova Palma, São Pedro do Sul, 
São Vicente do Sul, Indepen-
dência, Porto Lucena, Três de 
Maio, Tuparendi, Bossoroca, 
Catuípe, Vitória das Missões e 
Santo Antônio das Missões;

Vista Gaúcha está entre os municípios que receberão novas viaturas

Prefeitura de Redentora visa à efetiva 
coleta seletiva de resíduos domésticos
Integrante do Consórcio 

Intermunicipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos (CIGRES), 
Redentora promoveu, nesta 
quarta-feira (10), uma reunião 
do projeto de aperfeiçoamento 
das práticas para o correto des-
tino dos resíduos sólidos do-
mésticos.

A primeira dama e secretária 
municipal de Administração e 
Finanças, Eliane Amaral Costa, 
ressaltou que o encontro teve o 
objetivo de dar andamento ao 
projeto do Executivo de Reden-
tora que visa à implantação efe-
tiva da coleta seletiva do lixo 
no município.

– Estamos trabalhando para 
a conscientização da população 
sobre a importância da separa-
ção do lixo. A secretaria mu-

nicipal de Educação e Cultura 
está à frente deste projeto, abor-
dando o tema nas escolas. Ela-
boramos um folder orientando 
sobre a separação dos resíduos 
e os estudantes o distribuíram 
nas moradias – ponderou Elia-
ne Amaral Costa.

O supervisor operacional 
do CIGRES, Ricardo Stangler, 
revelou que são processadas 

mensalmente cerca de 1.700 
toneladas de resíduos sólidos 
provenientes dos 31 municípios 
consorciados. – Atualmente, 
conseguimos reciclar em torno 
de 15% de todo o material que 
chega ao CIGRES em Seberi 
– destacou Ricardo Stangler, 
acrescentando que a coleta se-
letiva é mais que um programa, 
é uma rotina a ser habituada.

Reunião foi realizada no auditório do CRAS Sagrada Família
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Revitalização de trecho da ERS 155 
ficará paralisada nos próximos dez dias

De acordo com um enge-
nheiro da empresa Continental, 
os trabalhos foram interrom-
pidos nesta terça-feira (09). 
Ainda na manhã de hoje, cami-
nhões iniciaram o recolhimen-
to dos maquinários. Segundo 
informou o Departamento Au-
tônomo de Estradas de Roda-
gem (DAER), a empreiteira irá 
remanejar os equipamentos e 

funcionários para atender uma 
demanda judicial em outra obra 
asfáltica no estado.

A recuperação completa do 
trecho de aproximadamente 13 
quilômetros da ERS 155, entre 
a sede do Grupo Rodoviário 
de Santo Augusto e o trevo de 
entroncamento com a BR 468, 
começou na primeira quinzena 
de agosto e, agora, ficará para-

lisada pelos próximos dez dias.
Os serviços consistem em 

remendos localizados, reper-
filagem, micro revestimento 
asfáltico e revitalização da si-
nalização horizontal. As obras 
integram o contrato de Conser-
va Rotineira da 5ª Superinten-
dência Regional do DAER de 
Cruz Alta e custarão cerca de 
R$ 1,2 milhão.

Equipe foi deslocada para outra obra para cumprir uma ordem judicial

Vereador denúncia super salários  
na câmara de vereadores de Ijuí

Conforme publicado pela 
Rádio Repórter de Ijuí, uma de-
núncia apresentada pelo verea-
dor Cesar Busnello caiu como 
uma bomba na sessão de ontem 
à noite do Legislativo. De pos-
se de dados obtidos com o Mi-
nistério Público, surpreendeu 
inclusive colegas ao revelar sa-
lários recebidos por servidores 
da câmara, que juntos somam 
mais de 4 milhões por ano. O 
descontrole na casa chegou a tal 
ponto que, segundo o vereador 
do PSB, há servidores com ven-
cimentos mensais que chegam 
a 70 mil reais. Citou outros com 
valores mensais depositados na 
conta que alcançam 38 mil e 
63 mil reais por mês. Busnello 
preservou os nomes, não citan-
do quem são os servidores que 
recebem os altos salários, ape-
sar de pedidos vindos da plateia 
que assistia a sessão.   

O vereador fez ainda duras 
críticas ao funcionamento da 
Câmara, ao lembrar que todos 
economizam em material de 
expediente e fazem turno único 
como medidas de contenção, e 
por outro lado salários fora da 
realidade são pagos há anos.  
Escancarou outra situação, re-
lacionada às eleições para as 
mesas diretoras da Câmara, 
afirmando que os vereadores 
pensam que decidem, mas que 
tudo era decidido por um pe-

queno grupo, se referindo aos 
que recebem os altos salários e 
que tem o poder na tomada de 
decisões como a da eleição do 
presidente.  O constrangimento 
era visível entre os vereadores, 
com manifestações de colegas 
de Busnello dizendo que não 
tinham conhecimento das in-
formações. 

Explicou o vereador que 
uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade provocada pela 
Procuradoria Geral do Estado 
está discutindo os salários dos 
servidores da câmara de verea-
dores de Ijuí. O questionamento 
dos procuradores é sobre a Lei 
Municipal que definia o limi-
te como subsídio e que era o 
do prefeito – fixado em 21 mil 
reais, mas com uma mudança 
aprovada na própria câmara, es-
tabelecendo como limite o salá-

rio pago a um ministro do STF 
de 33 mil reais. A procuradoria 
Geral do estado ajuizou uma 
ADIN – apontando que a lei 
municipal é inconstitucional.

Chamou a atenção ainda 
para o fato de que a ação não 
está tendo andamento pois 
aguarda uma ação interposta 
pela câmara de vereadores. A 
proposta do vereador é que a 
lei seja revogada e evite que 
o processo seja analisado pelo 
STF. O que Busnello revelou e 
deixou plateia e vereadores bo-
quiabertos, é que há servidores, 
com avanços, durante anos, que 
ultrapassam o teto de 33 mil, 
alcançando valores de 38 mil.... 
63 mil...e até 70 mil reais. “São 
penduricalhos que fizeram do-
brar ou até triplicar o salário 
básico, que já é de 33 mil”, de-
nunciou o vereador.

A denúncia foi feita pelo vereador Cesar Busnello, PSB

D
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Política para quem gosta de política. O assunto, como não po-
deria ser diferente, esteve na crista da onda nos últimos seis meses 
pelo menos. Neste último mês  a pauta tornou-se a mais impor-
tante do país. Tudo girou em torno do movimento do eleitor em 
relação aos dois melhores colocados nas pesquisas eleitorais e no 
ultimo domingo esse antagonismo se confirmou com a “classifica-
ção”  de Bolsonaro e Haddad para o segundo turno.

Os dois programas de governo são bastante diferentes. Eu os 
li e mesmo sabendo que a maior parte deles não vai ser efetivada 
na prática, ou será modificado de acordo com o momento em que 
vai ser implantada, julguei ser importante lê-los agora, pois, o que 
está nesses planos é exatamente o que os candidatos e suas equipes 
pensam para o país, mesmo que esses pensamentos mudem ou que 
essas situações não se concretizem.

Claro que não decidi meu voto apenas com a leitura desses 
planos de governo, até porque, vivemos um momento impar no 
país, onde uma análise mais aprofundada pode nos fazer ver algo 
filosófico nesta época, e esses quatro anos que estão por vir, po-
dem ser extremamente influenciadores para o futuro do país e isso 
me preocupa.

Gostei, que pelo menos no discurso, ambos os candidatos dei-
xaram claro que não vão pensar na loucura que seria a implantação 
de uma nova Constituição. Todas as Constituições do Brasil vie-
ram acompanhados de momentos muito sombrios. 

No inicio da República a Constituição veio acompanhada de 
golpes, fraudes e tudo mais que mediou o mundo político dos nos-
sos primeiros anos republicanos.

Depois vieram as duas Constituições de Vargas, uma e depois 
a outra. A primeira acompanhada de uma tentativa de golpe que 
resultou na permanência de Vargas no poder e a segunda acompa-
nhada da ditadura do mesmo presidente.

Na sequencia veio a de 46, que levou Vargas ao poder em 1950,  
sua morte em 54, o crescimento do comunismo, as tentativas de 
golpes e por vim o inicio do Regime Militar.

Em 1967 veio a dos militares que deu legitimidade a sua dita-
dura e muitas das suas atrocidades.

Em 1988 veio a chamada Constituição Popular, aquela mon-
tada por uma Assembleia liderada por grandes homens, e com ela 
veio o turbulento momento político que culminou com a eleição e 
com a queda de Fernando Collor de Mello.

Nossa Constituição começa agora a ganhar um amadurecimen-
to, mudá-la seria catastrófico para o país. O momento não é o de 
mudar as regras do jogo, mas o de aplicá-lo com mais razão e 
força para preservar as instituições que regem a democracia, por-
que, por mais difícil que sejam as coisas no Brasil, aqui impera 
a liberdade democrática, as vezes injusta, as vezes falsa, muitas 
vezes mal interpretada e usada, mas ainda assim livre.

Liberdade, esse é o ponto que eu queria chegar. Vivemos um 
momento impar no país, onde o antagonismo de ideia tornou-se 
antagonismo pessoal, a contrariedade de pensamentos virou con-
trariedade de expressão, onde todos os que acham que tem razão 
rogam para que os demais não exprimam as suas próprias opini-
ões.

Essa é a grande preocupação para o momento. O País, indepen-
dente de quem garantir habitação no Palácio do Planalto pelos pró-
ximos quatro anos, estará dividido. Este será o grande desafio para 
o Brasil que estamos prestes a entrar: ultrapassar a barreira que foi 
criada nestas eleições que dividiu o país. Mostrar a todos que po-
lítica nada mais é do que a ciência de expressar ideias e opiniões. 
Esse é o fundamento da política. Discutir ideias. Qualquer atitude 
que venha a ferir esta causa é uma atitude contra o bem da nação.

Seria interessante se após as eleições, os dois candidatos se 
reunissem e discursassem juntos, independente do resultado, pe-
dindo ao povo que deixe de lado o rancor criado neste período, e 
se una para a construção do país melhor.

Claro que isso não vai acontecer. Nossos políticos não aprende-
ram a fazer política sem o “eles”. Sempre tem que haver o “eles”, 
pois no dia em que o povo perceber que somos todos nós, nos 
daremos conta de que não precisaríamos mais do “eles”.

Nós, eles e a democracia
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Secretaria de educação de Derrubadas 
realizou atividades do dia as crianças

Neste último dia 04 de ou-
tubro, quinta-feira, a Secretaria 
Municipal de Educação, Cul-
tura e Desporto de Derrubadas  
promoveu atividades em home-
nagem ao dia da criança para 
todas as crianças da Rede Mu-
nicipal de Derrubadas.              

 Pela manhã houve abertura 
do evento com apresentações 
artísticas realizadas pelos pro-
fessores da Rede Municipal e 
pelo grupo Dançarte, seguido 
de show musical educacional 
com o grupo Sol Maior de Tu-
cunduva.

 Ao meio-dia foi servido al-
moço para todas as crianças da 
rede, e no turno da tarde houve 
distribuição de lanches (picolé, 
sorvete e cachorro-quente), ati-
vidades como pintura de rosto e 
brinquedos do SESC.

 O evento foi organizado 

com a participação de todo qua-
dro de servidores da Secretaria 
Municipal de Educação, Cul-
tura e Desporto, para tanto, a 
SMECD agradece os envolvi-
dos que colaboraram, em espe-

cial aqueles que se envolveram 
na realização das atividades. 
Destaca ainda a seguinte frase: 
Ser criança é sorrir sem medo, 
agir sem preconceito e procurar 
ser feliz em qualquer idade!

Programação do dias das crianças de 
Redentora encerrou nesta quinta-feira
 Semana da Criança, aberta 

pela Administração Municipal 
no dia 05 de outubro, tem sua 
programação encerrada hoje, 
dia 11, na Praça Redenção. As 
atividades envolveram o Gabi-
nete da Primeira Dama, Secre-
tarias Municipais de Educação 
e Cultura, Assistência Social, 
Saúde e Esporte, com apoio das 
demais secretarias.

A programação terminou 
com a disponibilização de brin-
quedos como pula-pula e pisci-
na de bolinhas para a criançada, 
na Praça Redenção, além da 
distribuição de balas e piruli-
tos. Durante a semana aconte-
ceram atividades nas escolas e 
no Cras Sagrada Família, com 
recreação mais intensa. Os vi-
sitadores do programa Primeira 
Infância Melhor (PIM/Criança 
Feliz) desenvolveram ativida-
des diferenciadas nas visitas às 
famílias.  

No dia 05 foi realizada a 
Gincana do Sesc, exibição do 
filme Minha Vida de Abobri-
nha, no Ginásio de Esportes, 
e almoço na Escola Municipal 
Maria Belmont Albert.

No dia 08 os estudantes dis-
tribuíram folders com orienta-
ções sobre a separação correta 
do lixo, para os moradores de 
Redentora. A Administração 
Municipal desenvolve projeto 
para a implantação da separa-
ção do lixo no município, vi-
sando a coleta seletiva dos resí-

duos sólidos.
A primeira dama, secretária 

Municipal de Administração 
e Finanças e responsável pela 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, Eliane Amaral 
Costa, lembra que a Adminis-
tração Municipal está traba-
lhando para a conscientização 
da população sobre a impor-
tância da separação do lixo. “A 
Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura está à frente desse 
projeto, trabalhando o tema nas 
escolas”, declara.

O treinamento pliométrico consiste em um trabalho de po-
tência muscular (explosão). São exercícios que buscam a máxi-
ma utilização dos músculos em movimentos rápidos de alonga-
mento e encurtamento, tendo como objetivo principal converter 
força em velocidade por meio da geração rápida de grande 
quantidade de força.

Quando submetida a esforços rápidos, a ação muscular asse-
melha-se ao comportamento de uma mola, contraindo-se e libe-
rando sua força cumulada.

O benefício principal da pliometria é a melhora na chamada 
“economia de corrida”. Quando os exercícios pliométricos trei-
nam o sistema nervoso e muscular para aumentar a velocidade 
em que a força do corpo pode ser usada, a fadiga muscular dos 
atletas é adiada.

A pliometria consegue recrutar fibras musculares de um 
modo que não ocorre no treinamento de distância. Apesar de 
sua eficácia, o treino de pliometria não substitui os trabalhos es-
pecíficos de corrida, uma vez que age nos componentes neuro-
musculares, tendo pouca ação sobre a parte cardiorrespiratória.

O treinamento pliométrico pode ser realizado antes do treino 
principal, ou até mesmo em dias isolados e deve ter duração su-
ficiente para desenvolver fadiga muscular, desde que não com-
prometa o treino principal.

O número de séries e repetições depende da familiaridade 
do atleta ao exercício, a dificuldade do treino do dia e ainda ao 
condicionamento físico.

Existem vários exercícios pliométricos, como por exemplo 
pular corda ou saltar barreiras. Entretanto os exercícios mais co-
nhecidos e eficientes são os saltos profundos e saltos com carga 
externa ou até mesmo com a utilização de caixas.

Devido as suas diferentes possibilidades de aplicabilidade 
permite também adaptar este método a todos os níveis e a todas 
as faixas etárias inclusivamente em populações mais idosa que 
devido a muitos fatores acabam por ter um declínio da sua força 
dinâmica, interferindo nas contrações de velocidade rápida e na 
produção de força potência, salvo a guardando características 
individuais e tomando por norma as medidas preventivas que 
este tipo de treino requer.

Treinamento Pliométrico

Um dos maiores campeonatos de Futsal da história de Coronel 
Bicaco terá início na próxima sexta-feira, dia 12.

A competição, promovida pelo Conselho Municipal de Des-
portos, conta com o apoio da administração municipal e o apoio 
da Escola Estadual Cecília Meireles, que estará disponibilizando o 
Ginásio para a realização do evento esportivo. O certame deste ano 
terá disputa nas categorias livre Masculino e feminino, veterano 
(34 anos) e Master (43 anos, além das categorias de base desde os 
07 até os 15 anos.

Na categoria livre masculino, serão 11 equipes participantes, 
divididas em duas chaves. No grupo A estão Grêmio, Engenho Ve-
lho, Independentes/Girus Motos, Palmeiras, Sementes Hammel/
Canarinho e Mecânica Mão Preta. No Grupo B ficaram Ajax, Foco 
Agrícola/Hammel Agrocereais, Mercado Valadar, Olimpike/Gran-
ja R.E.S. e Audax/Girus Motos. As equipes jogam dentro da chave 
e os quatro melhores de cada um se classificam para as quartas 
de final. Nos Veteranos, acima de 34 anos, jogaram as equipes do 
Trianon, Sementes Hammel, Grêmio e Ajax/Jornal Província. No 
Máster, acima de 43, participam Trianon, Combinados/Juventude, 
Águia Negra e Juventude. Nas duas categorias a fórmula será em 
turno e returno, e os dois melhores vão para a final.

Nas demais categorias, o CMD ainda está recebendo as fichas 
de inscrição.

Campeonato Municipal de 
Futsal de Coronel Bicaco 
começa nesta sexta-feira
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Quando Deus acabou de fazer o homem, alguns 
anjos perguntaram:

 - Ele será feliz?
 - Sim, se ele quiser - respondeu o Criador.
 - Mas o homem terá que fazer alguma coisa para 

ser feliz? – quiseram saber os anjos, com olhos esbuga-
lhados de curiosidade. E Deus continuou:

- Sim, deverá procurar a felicidade, pois a escondi mui-
to bem.

Então os anjos pediram permissão para fazer isso pelo 
homem. Reviraram cada canto do Universo à procura da 
felicidade. Em vão. Desanimados, ponderaram:

- Senhor, se nós não achamos a felicidade, como o po-
bre homem a encontrará?

- Acontece que nenhuma outra criatura poderá ter aces-
so ao lugar em que a coloquei; só o homem é capaz de 
encontrá-la – replicou o Criador.

Como Deus já havia trabalhado duro por seis dias e não 
via a hora de descansar, antes que os anjos lhe importu-
nassem ainda mais, resolveu explicar logo o mistério:

- Escondi a felicidade dentro do homem, por isso não 
adianta procurá-la em outro lugar, nem buscar ajuda de 
outra criatura. Encontrá-la será uma tarefa exclusiva do 
homem. Tudo o que ele fizer estará relacionado com a 
busca desse verdadeiro tesouro.

 De fato, tudo o que fazemos se resume em buscar 
a felicidade, incessantemente. Alguém que trabalha muito, 
o faz para ser feliz; quem nada faz também age assim para 
se sentir feliz, pois o trabalho o incomoda. Quem opta pela 
fidelidade matrimonial está buscando uma vida feliz; mas 
quem trai, também o faz pensando encontrar a felicidade 
nesse modo de vida. O estudante aplicado que passa vin-
te anos de sua vida despertando às seis horas e mergu-
lhado em livros e aulas está buscando uma vida feliz, de 
sucesso profissional e financeiro. Mas se perguntarmos o 
que pretende quem troca livros e aulas por cama, novelas 
de televisão e diversões, de pronto ouviremos: “quero ser 
feliz, não sou idiota de gastar minha juventude estudan-
do”.

 Mudanças de residência, casamentos, divórcios, 
compras, vendas, invenções, construções, trabalho, ócio, 
passeios, comida em excesso, dieta alimentar, vícios, 
modo de vida disciplinado, libertinagem, castidade, amiza-
des, brigas com vizinhos, religiosidade, ateísmo etc., são 
simplesmente maneiras diferentes de buscar felicidade.

 O profeta Isaías faz uma observação genial sobre 
o tema: “Quer você se volte para a direita, quer para a es-
querda, uma voz atrás de você lhe dirá: “Este é o caminho; 
siga-o” (Is 30.21). Sim, sempre haverá alguém para acon-
selhar: “divorcie-se”, “lute pelo seu casamento”, “perdoe”, 
“vingue-se”, “deboche de seus adversários políticos”, “en-
tregue sua vida a Cristo”, “pague o mal com o bem”, dê 
uma surra no seu vizinho”, “seja honesto”, “seja esperto, 
roube também”. Para ser feliz. Não importa se achamos 
moralmente bom ou ruim, todo conselho semelhante a es-
ses possui um só objetivo: ajudar na busca da felicidade.

 No caminho da direita, ou da esquerda. Não im-
porta. Há sempre uma voz a nos dizer: “você está certo”. 
Na verdade há duas vozes, já que esse “você está certo” 
pressupõe que conheçamos o certo e o errado. Ainda, é 
fácil perceber que o Profeta não diz haver “apenas uma 
voz”; ele fala de uma delas, apenas. Então, qual das duas 
vozes ouviremos?

 A resposta é simples e clara: devemos sempre ou-
vir a voz que gostaríamos que os outros ouvissem quando 
se trata do nosso bem-estar. “Perdoe”, “pague o mal com 
o bem”, “tenha paciência”, “respeite a opinião política do 
outro”.

 Essa é a voz de Deus. “Não faças aos outros aquilo 
que não queres que te façam”. É a voz que sempre acon-
selha a trilhar o caminho mais difícil, sem dúvida, mas não 
há outra maneira de encontrarmos a felicidade verdadeira 
a não ser ouvindo e seguindo essa voz.

A voz

Lista divulgada pelo Hospital Santo 
Antônio obtém sucesso nas urnas

Uma lista de nomes de can-
didatos que foi divulgado pelo 
Hospital Santo Antônio dias an-
tes das eleições obteve sucesso 
nas urnas.

A conjunto de 33 nomes 
divulgados pela presidente da 
entidade Mirna Braucks em seu 
perfil pessoal no facebook cir-
culou em grupos e agregou po-
sitivamente nas urnas.

Não foram raras as mani-
festações de eleitores fazendo 
que estavam fazendo as suas 
escolhas a partir da lista. Em 
uma eleição atípica, onde a ma-
joritária presidencial dominou 
o interesse do eleitor, a lista 
acabou servindo de norte para 
que centenas, senão milhares de 
eleitores fizessem suas escolhas 
na hora de votar.

A propaganda da presidente 
deu resultado, em praticamente 
todos os municípios da micror-
região, nomes que constavam 
nela conseguirão bons resulta-
dos eleitorais. Impacto bastante 
ou pouco, 25 da lista de 33, con-
seguiram se eleger para o próxi-
mo mandato.

A lista multipartidária foi 
elaborada pela direção da enti-
dade levando em conta os no-
mes que de alguma forma ou de 
outra ajudaram a entidade nos 
últimos quatro anos, seja com 
o direcionamento de emendas 
parlamentares ou com influên-
cia para abrir alguma porta para 
a entidade.

Na lista aparece o nome do 
agora senador eleito Luiz Carlos 
Heinze. O deputado federal foi 
a maior surpresa das eleições do 
primeiro turno no Rio Grande 
do Sul, aparecendo sempre em 
terceiro nas pesquisas, surpre-

endeu e liderou a escolha dos 
gaúchos para o senado.

Outro nome que aparece 
na lista e que conseguiu uma 
volta para a Assembléia Legis-
lativa através do voto foi o de 
Zilá Breitenbach, que foi a mais 
votada em Tenente Portela. Para 
deputado estadual o nomes que 
obteve o melhor resultado em 
Tenente Portela foi  Márcio 
Biolchi, ele fez 845 votos no 
município. Ele foi um dos no-
mes da lista e mais do que isso 
seus representantes no municí-
pio fizeram questão de ligar o 
seu nome ao do hospital.

Entre os nomes que não con-
seguiram passar no crivo dos 
eleitores e constam na lista está 
o do deputado Darcisio Perondi, 
que sempre auxiliou a entidade 
e a sua não eleição já está sen-
do lamentada por diversos di-
rigentes do setor de saúde e da 
ex-governadora Yeda Crussius, 
além de um dos nomes fortes 
do PT Marco Maia, que já foi 
inclusive presidente da Câmara 
dos Deputados.

A lista ainda trazia ainda al-

guns nomes novos, como o do 
ex-assessor do governador Sar-
tori, Beto Fantinel, MDB, que 
concorria pela primeira vez para 
uma cadeira no parlamento gaú-
cho e não conseguiu se eleger.

Ao observar a lista do HSA  
e comparar com as votações ob-
tidas na região se contatou com 
que sempre é um bom negócio 
eleitoral estar ao lado da casa de 
saúde. Nomes de dora da região 
como Juvir Costella deputado 
estadual ou Heitor Schuch de-
putado Federal também leva-
ram votos da região e muito por 
terem seus nomes constando na 
lista.

A divulgação da lista coloca 
a entidade evidencia e manda 
um caro recado aos demais par-
lamentares, se eles querem vo-
tos na região e apoio das entida-
des daqui precisaram cada vez 
mais olhar para a região, caso 
contrário vão perder espaço 
para o reconhecimento do povo 
em relação aqueles que ajudam 
as suas entidades e a melhora da 
vida neste que é um dos territó-
rios mais pobres do estado.

Mirna Braucks divulgou a lista em seu facebook pessoal
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Região Celeiro mantem boa representatividade 
na Assembleia Legislativa

As eleições do ultimo domingo, 07 de 
outubro, trouxeram consigo uma inten-
sa renovação nos parlamentos de todo o 
Brasil. Essa foi a maior renovação de no-
mes nas casas legislativas desde a rede-
mocratização. A taxa pela primeira vez 
se aproximou da metade das cadeiras em 
disputa. Quando analisados as Assem-
bleias Legislativas de todo o Brasil o 
índice foi de 49,5%, no Rio Grande do 
Sul, ultrapassou os 50%, dos 55 deputa-
dos eleitos, 28 estarão ocupando o cargo 
pela primeira vez.

Dos 21 municípios da Região Celei-
ro, quatro nomes foram chancelados para 
mais quatro anos de mandato, onde dife-
rente das estatísticas citadas acima, os 
representantes dessa região serão sendo 
velhos conhecidos do eleitorado local.

Ernani Polo, PP, de Santo Augusto, 
conseguiu 67.248 votos dos gaúchos.  A 
votação do candidato de 44 anos nesta 
eleição foi ainda maior do que na elei-
ção de 2014, quando havia feito 57.427 
votos. O ex-secretário de agricultura do 
governo de José Ivo Sartori, manteve 
mais uma vez a dobradinha de sucesso 
com outro nome da cidade, Jerônimo 
Goergen, que com quase 90 mil votos 
também garantiu permanência na Câma-
ra dos Deputados. 

Edegar Pretto, 47 anos, PT, com 
91.471 votos garantiu novamente a me-
lhor votação do partido para a Assem-
bleia Legislativa. Apesar de expressiva 
votação na região, Edegar que nasceu 

em Miraguaí, quando esta pertencia a 
Tenente Portela, não se criou por aqui, 
uma vez que a família acompanhou o 
pai, Adão Pretto, quando este, eleito de-
putado estadual, se mudou para  a Re-
gião Metropolitana. Apesar disso, ele 
faz questão de reiterar sua ligação com 
a região. Em 2014, Edegar tinha feito 
73.122 votos.

Aloísio Classmann do PTB, 62 anos, 
natural de Campo Novo, mas que fez sua 
carreira política em São Martinho e Cris-
siumal, viu seus votos diminuírem con-
sideravelmente, caindo de 52.771 votos 
para 37.920, mesmo assim garantiu uma 
vaga na bem-sucedida coligação com o 
PP. Classmann vai para o seu 4º mandato 
consecutivo.

A maior incógnita que existia entre os 
principais nomes da Região Celeiro era o 
de Zilá Breintembach, PSDB, que aos 76 
anos, buscava voltar pelo voto para a As-
sembleia. Acontece que em 2014 a ago-
ra eleita deputada acabou ficando fora 

dos eleitos com 29.216 votos. Assumiu 
posteriormente uma vaga, vindo da su-
plência. Em 2016 tentou a eleição para a 
prefeitura de Três Passos, onde amargou 
mais uma derrota, a segunda seguida de 
sua vitoriosa carreira nas urnas.

Apesar da queda no número de vo-
tos para 24.115 e uma queda em alguns 
municípios da Região Celeiro, recebeu 
reconhecimento em outras regiões do es-
tado e conseguiu, puxada pelo coeficien-
te, garantir uma vaga para os próximos 
quatro anos. A vitória não deixa de ser 
uma volta por cima da conhecidíssima 
política da região.

Quando o assunto é a corrida para 
Deputado Federal, três nomes da Região 
Celeiro, conseguiram assegurar a sua 
permanência no parlamento brasileiro.   

Danrlei de Deus, ex-goleiro do Grê-
mio, natural de Crissiumal, mas que 
pela sua ligação com o Grêmio acaba se 
tornando um político estadual foi quem 
obteve o melhor resultado com 102.662 

votos. O deputado do 
PSD, vai pro seu ter-
ceiro mandato.

Jerônimo Goergen 
do PP, como já cita-
mos acima, é mais um 
nome de sucesso da 
política de Santo Au-
gusto. Reeleito para 
seu terceiro manda-
to na Câmara, aos 42 
anos, é um dos políti-

cos de destaque da política regional. Em 
2014 fez 115.173 votos, desta vez, ainda 
respingado por uma denuncia que en-
frentou na Lava Jato, já arquivada, caiu 
para 89.707 votos.

Darci Pompeo de Mattos, PDT, é um 
velho conhecido da política regional, aos 
60 anos o político somente acumula vi-
tórias nas urnas, seu único revés foi nas 
eleições de 2010, quando foi candidato 
a vice-governador do estado e não obte-
ve sucesso. Em 2014 retornou a Câmara 
dos deputados com 91.849 votos. Agora 
com 80.427 garantiu a continuidade de 
seu mandato por mais quatro anos. Ele 
também é natural da cidade de Santo Au-
gusto.

Um detalhe que chama a atenção é 
que nos 21 municípios da Região Ce-
leiro cerca de 200 candidatos a deputa-
do estadual conseguiram obter votos. Já 
para deputado federal foram mais de 150 
nomes que receberam chancela dos elei-
tores dessa região.

Zilá: “Eu 
sempre trabalhei 
pela região.”
O que a Região Celeiro pode esperar 

de seu novo mandato?
Quero agradecer os votos que recebi na 

região e como sempre estarei trabalhando 
mais uma vez pela nossa região. Já tenho 
muito trabalho em prol da região que mui-
tas vezes não é reconhecido. 

O nosso partido precisa se reorganizar e 
se reinventar em termos estaduais e regio-
nais, mas mesmo assim eu atendi o pedido 
do PSDB estadual, para que as mulheres 

coloquem seus nomes as urnas e felizmente obtive sucesso.
Meus votos diminuíram na região, mas mesmo assim, eu não tenho medo das 

urnas, sendo mulher, não posso esmorecer, e preciso lutar para manter essa cadeira 
para as mulheres. Não é fácil como mulher e eu não sou mais uma jovem, e não 
tenho nenhum problema contra isso e não me envergonha, muito pelo contrário, 
uso isso também para defender os direitos da população idosa. Ainda tenho muito a 
contribuir com a região.

Minha cadeira na Assembléia Legislativa estará mais uma vez a disposição da re-
gião. Quero seguir com uma atuação parlamentar focada em leis e projetos, porque é 
isso que me diferencia nessa casa, muitas vezes é exigida a nossa presença em even-
tos e tudo mais, mas o nosso compromisso precisa ser com a atividade parlamentar, 
lutado por projetos e leis que possam beneficiar a toda a comunidade gaúcha.

Se eleger vindo de uma região onde cerca de 200 candidatos obtém votos, em 
municípios pequenos como os nossos é uma verdadeira conquista e eu estou muito 
feliz e motivada para seguir trabalhando e buscando melhorias para todo o estado do 
Rio Grande do Sul e  em especial para a minha região.

Por Jonas Martins

Nome: Ernani Polo (PP)
Idade: 44 anos (26/02/1974)
Naturalidade: RS - Ijuí
Estado Civil: Casado(a)
Ocupação: Deputado
Escolaridade: Superior completo
Polo fez sua carreira política em Santo Augus-
to, onde sempre viveu com a família. Foi Se-
cretário da agricultura do governo Sartori e se 
reelegeu para seu segundo mandato na Assem-
bléia com  67.248 votos.

Nome: Joao Edegar Pretto (PT)
Idade: 47 anos (17/06/1971)
Naturalidade: RS - Tenente Portela
Estado Civil: Solteiro(a)
Ocupação: Deputado
Escolaridade: Superior completo
Herdeiro de Adão Pretto, conseguiu nas urnas 
o mesmo sucesso do pai. Na gestão que acaba 
em 31 de dezembro foi presidente da Assem-
bléia. Foi eleito para seu terceiro mandato com  
91.471 votos.

Nome: Aloisio Talso Classmann
Idade: 62 anos (04/05/1956)
Naturalidade: RS - Campo Novo
Estado Civil: Casado(a)
Ocupação: Agricultor
Escolaridade: Ensino Médio completo
Com um eleitorado fiel, Classmann, tem seus 
redutos eleitorais em São Martinho e Crissiu-
mal. O deputado vai agora para seu sétimo 
mandato consecutivo, desta vez com 37.920 
votos
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Região diversifica votos, mas partidos
 tradicionais dominam as urnas

Barra do Guarita

Derrubadas

Miraguaí

Coronel Bicaco

Redentora

Vista Gaúcha

Tenente Portela As eleições na microrregião 
ocorreram dentro da mais per-
feita ordem. Usada por políticos 
locais para testar suas forças e 
buscar simpatia de políticos es-
taduais e nacionais elas foram, 
como no resto do Brasil, atípi-
cas.

Se levarmos em conta o 
universo de sete municípios, 
Tenente Portela, Derrubadas, 
Vista Gaúcha,Barra do Guarita, 
Miraguaí, Redentora e Coronel 
Bicaco, o PT se saiu melhor em 
cinco na corrida presidencial. 
Haddad venceu em Tenente 
Portela, Barra do Guarita, Co-
ronel Bicaco, Miraguaí e Re-
dentora. Bolsonaro venceu em 
Derrubadas e Vista Gaúcha.

Detalhe que desses municí-
pios, apenas Barra do Guarita é 
administrado pelo PT. Tenente 
Portela, maior colégio eleitoral 
entre a amostra citada nesta ma-
téria é administrada pelo PDT, 
onde Ciro Gomes só foi terceiro 
colocado.

Vista Gaúcha e Derrubadas 

dois redutos do MDB, Bolso-
naro levou a melhor. Em outro 
reduto do MDB na região, Re-
dentora, Haddad levou a me-
lhor. Os demais candidatos não 
venceram em nenhum local.

Quando o assunto é o go-
verno do estado, apenas o mu-
nicípio de Coronel Bicaco teve 
Eduardo Leite como líder na 
preferência. Sartori venceu em 
Tenente Portela, Derrubadas e 
Vista Gaúcha. Rosseto em Mi-
raguaí, Barra do Guarita e Re-
dentora, mostrando a visível 
polarização PT/MDB na região.

Para Senador, Paim somente 
perdeu nos dois maiores redutos 
do MDB regional, Derrubadas e 
Vista Gaúcha onde Fogaça foi o 
preferido do eleitorado.

Diversos deputados pegaram 
votos na região, mas os mais 
votados acabaram sendo aque-
les que tinham cabos eleitorais 
da política local fazendo cam-
panha por aqui.

O PSDB de toda a região 
abraçou a candidatura de Zilá 

Breintembach, isso levou a ser 
bem votada em todos os muni-
cípios, mas estampou também a 
queda do PSDB regional já que 
ela foi mais votada somente em 
Tenente Portela.

Em Redentora onde o partido 
é a principal oposição, nenhum 
tucano conseguiu figurar entre 
os dez concorrentes mas vota-
dos para a Assembleia. MDB 
e PT dominaram as principais 
votações. O PP alavancado por 
Ernani Polo e Silvana Covatti 
também figurou nesta lista. 

é nas candidaturas para de-
putado estadual onde pode ser 
notado com mais exatidão as 
forças políticas locais, e onde 
se percebe que a região ainda 
mantém-se sob um forte domí-
nio partidário do MDB e do PT 
com o PP sendo a terceira força. 

PDT e PSDB estão enfra-
quecendo em termos regionais. 
Novas agremiações devem sur-
gir na região nos próximos dois 
anos para colocar ainda mais le-
nha nessa fogueira.

Por Jonas Martins
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    Informativo
 Câmara Municipal de Verea-

dores de  Derrubadas

GERAL

Quase sete mil votantes da 
microrregião deverão justificar a 

ausência no primeiro turno

O primeiro turno das elei-
ções 2018 ocorreu no último 
domingo (07), quando foram 
escolhidos os novos deputados 
estaduais, deputados federais e 
senadores. A disputa para go-
vernador do Rio Grande do Sul 
e presidente da República terá 
segundo turno, que será reali-
zado no dia 28 de outubro, das 
08h00min as 17h00min.

A 101ª Zona Eleitoral (ZE), 
formada por Barra do Guarita, 
Derrubadas, Miraguaí, Tenente 
Portela e Vista Gaúcha, pos-
sui 20.310 votantes aptos, dos 
quais 17.598 (86,64%) compa-
receram as urnas. Somados, os 
cinco municípios registraram 
3.072 abstenções, o que equiva-
le a 15,12% do eleitorado total.

Composta por Braga, Cam-
po Novo, Coronel Bicaco e Re-
dentora, a 140ª Zona Eleitoral 
contabilizou 3.841 abstenções, 
ou seja, 19,88% do contingente 
de votantes. Juntos, os quatro 
municípios tem 19.317 eleito-
res. Já o número de compare-
cimentos no último domingo 
atingiu 15.266 (79,02%).

Quem não votou no primei-
ro turno e não conseguiu justifi-

car a ausência, pode preencher 
o formulário da justificativa 
eleitoral pela internet ou entre-
gá-lo pessoalmente em qual-
quer cartório eleitoral. A sede 
do cartório eleitoral da 101ª ZE 
fica em Tenente Portela e da 
140ª ZE em Coronel Bicaco. O 
votante ausente no pleito do do-
mingo passado também poderá 
encaminhar o formulário, via 
correio, para o Juiz Eleitoral.

O prazo para efetuar a jus-
tificativa eleitoral é de até 60 
dias, a contar desde o dia 07 
de outubro. Além de preencher 
o formulário, o cidadão deverá 
ainda anexar os documentos 
que comprovem o motivo pela 
não participação na data da vo-
tação do primeiro turno.

Para aqueles que preferirem 
preencher o formulário online, 
os sites do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e dos Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) 
disponibilizam a aba ‘Sistema 
Justifica’. Nos espaços reser-
vados, o cidadão colocará seus 
dados pessoais, irá declarar o 
motivo da ausência no primeiro 
turno e anexará o comprovante 
do impedimento de votar. Essa 
solicitação vai gerar um código 

de protocolo, o que permitirá 
que a pessoa acompanhe todo o 
processo até a decisão do Juiz 
Eleitoral. No caso de aceitação, 
a justificativa será incluída no 
histórico do votante junto ao 
seu cadastro eleitoral.

Vale ressaltar que, aqueles 
que não votaram no primeiro 
turno e nem justificaram, po-
derão participar normalmente 
do segundo turno. No entanto, 
para regularizar a situação elei-
toral, o cidadão terá que pagar 
uma multa de R$ 3,61 por cada 
votação que se ausentou.

O TSE alerta que pendên-
cias com a Justiça Eleitoral po-
dem resultar em sanções, tais 
como: Impedimento para obter 
passaporte ou carteira de iden-
tidade para receber vencimen-
tos, remuneração, salário ou 
proventos de função ou empre-
go público. Caso a pessoa não 
realize a justificativa eleitoral, 
ela também ficará impedida de 
participar de concorrência ou 
administração da união, dos es-
tados, do Distrito Federal e mu-
nicípios, além do impedimento 
de se inscrever em concursos 
públicos ou tomar posse em 
cargo ou função pública.

No dia oito de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, 
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, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR 
VON MÜLLER, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e AL-
DORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e votação a 
ATA Nº 032/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 24 de setem-
bro de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por unanimidade, bem 
como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 033/2018, da Sessão 
Ordinária realizada no dia 01 de outubro de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os seguintes 
Vereadores: 

Da Bancada do Progressistas: I) Apresentado pelo Vereador Ade-
lino Machado Vasconcellos; Requereram envio de ofício ao Depar-
tamento Autônomo de Estradas e Rodagem – DAER, solicitando ur-
gentes providências quanto a instalação de lombadas eletrônicas, ou 
redutores de velocidades (quebra-molas), no Distrito de Cedro Marca-
do, Derrubadas, junto a ERS 330, que liga Derrubadas a Tenente Por-
tela. Salientaram os Vereadores proponentes tratar-se de um pedido de 
diversos munícipes desta localidade, evitando-se assim mais acidentes 
e atropelamentos, que poderão ser causados pela alta velocidade de 
alguns motoristas, que transitam por esta rodovia estadual. Este Re-
querimento foi aprovado por unanimidade, subscrito pela Bancada do 
MDB. 

II) Apresentado pelo Vereador Aldori Biguelini; Requereram ao 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas, Sr. 
Cristiano Carvalho o envio de ofício a Comunidade de Cotovelo do 
Parizinho, Derrubadas, agradecendo pela receptividade quando da reu-
nião ocorrida no salão da comunidade, no dia 05 de outubro de 2018, a 
qual foi seguida por um excelente jantar oferecido gratuitamente pela 
comunidade, tratando de assuntos de interesse local e municipal. Este 
Requerimento recebeu um adendo proposto pelo Vereador Osmar Von 
Müller, solicitando ainda o envio de ofício ao Poder Executivo, agra-
decendo o Prefeito Municipal pela iniciativa de convidar os Vereado-
res desta Casa, em especial a Bancada Progressistas, Secretários Mu-
nicipais e servidores públicos para participarem da referida reunião. 
Em seguida o Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscrito 
pelo Vereador Dejair José Giacomini. 

III) Requereram ao Presidente da Câmara Municipal de Verea-
dores, Sr. Cristiano Carvalho, solicitando envio de ofício a todos os 
candidatos reeleitos que fizeram votos na eleição 2018, no Município 
de Derrubadas, parabenizando-os primeiramente pela reeleição, bem 
como firmando com eles a necessidade de trabalhar pelo desenvolvi-
mento de nosso Município e Estado, visto termos lhes dado o devido 
respaldo nas urnas, indiferente do número de votos, bem como siglas 
partidárias. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subs-
crito pelas Bancadas do MDB e PSDB. 

Do Vereador Osmar Von Müller: Requereu envio de ofício ao Pre-
feito Municipal, Sr. Alair Cemin, parabenizando-o e agradecendo a 
Administração Municipal pela instalação de torneiras, em diversos 
pontos, dentro do Cemitério Municipal da cidade de Derrubadas, faci-
litando o trabalho de limpeza de túmulos, em especial, que se aproxima 
o Dia de Finados, dia 02 de novembro, quando ocorre um maior fluxo 
de pessoas, fazendo este serviço. Este Requerimento foi aprovado por 
unanimidade, subscrito pelo Vereador Adelino Machado Vasconcellos. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para 
apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 035/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar convocação suplementar de horário para o cargo 
de Médico-Veterinário e dá outras providências. Este Projeto de Lei 
encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 036/2018: que Abre crédito especial por 
excesso de arrecadação no orçamento do Município e dá outras provi-
dências. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 037/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
a realizar a aquisição e doação de lonas plásticas para o Município de 
Crissiumal/RS e dá outras providências. Este Projeto de Lei teve seu 
Regime de Urgência Especial aprovado por unanimidade, com parecer 
favorável emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o 
mesmo aprovado por unanimidade.
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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, apresen-
tando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.
O cidadão CLÓVIS TOBIAS MACHADO nascido em TENENTE 
PORTELA/RS aos 21 DE ABRIL DE 1990.  Filho de Vivaldino Ma-
chado e Marli Tercisa Machado. E dona DEISE LILIANA FRAGA 
nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 09 DE MARÇO DE 1997. 
Filha de Janio Gonçalves Fraga e Nair Gebing Fraga. Se alguém de 
impedimento, oponha-se na forma da lei.
O casamento será realizado no dia 28/12/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na 
imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 03 de agosto 
de 2018.
                                                Claudineia Holland
                                                              Escrevente Autorizado

GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação 
de Miraguaí-RS pelo seu Presidente Raimundo Adolfo Hepp, 
CONVOCA os Trabalhadores da Empresa Mais Frango frigori-
fico de abates de aves, os Trabalhadores da Empresa Embutidos 
Yucumã e da Fabrica de Ração Mais Frango para Assembleia 
Geral extraordinária a realizar-se no dia 19 de outubro 2018, 
em primeira convocação às 13:30hs em segunda convocação às 
14:30 hs tendo como local sito RS 330, Km03, Bairro Irapuá 
Miraguaí-RS, nas dependências da Empresa  Mais Frango sala 
de descanso a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:                                                                                                                                             
    A) Analise e submissão a vontade da categoria para aprovação 
ou não em assembleia do conteúdo do aditivo integral do protoco-
lo de negociações 2018/2019;

B) Assuntos Gerais                                                                                                                                           
        

MIRAGUAÍ-RS,  10/10/2018.                                                                                                                                 
_______________________________

RAIMUNDO ADOLFO HEPP
PRESIDENTE STIA MIRAGUAÍ

Tradicional passeio ciclístico 
movimenta crianças e jovens de 

Tenente Portela no próximo dia 20

Alusivo ao dia de todas as 
crianças comemorado nesta 
sexta-feira (12), a loja Quero-
-Quero, com parceria a admi-
nistração municipal promove 
no próximo sábado (20) o tradi-
cional passeio ciclístico. A 23ª 
edição do evento trará diversas 
novidades e atrações que movi-
mentaram o centro de Tenente 
Portela, interessados poderão 
se inscrever gratuitamente na 
secretária de educação, na sede 
da loja, localizada na Av. Luiz 
Carlos Prestes e na agência 
bancária Cresol. 

A data não passou em bran-
co nesta semana. A Secretária 
de Educação organizou ativida-
des divertida para a criança com 
o objetivo, segundo a secretária 
da pasta Irinéia Koch, de pro-
porcionar um dia diferente para 
os alunos da rede municipal e 
oportuniza a integração das 
crianças incentivando o conví-
vio harmonioso.

Os pequenos, do ensino in-
fantil até ano iniciais, aprovei-
taram um parque de brinquedos 
infláveis montado no Ginásio 
do Miraguai. Já os maiorzi-
nhos, estudantes dos anos finais 
até o 9º ano, realizaram jogos 
integrativos entre escolas com 
direito a premiação, troféus e 
medalhas. Vale destacar tam-
bém as escolas também leva-
ram os estudantes para assistir 
filmes no Cine Globo de Três 
Passos, segundo a publicação 
feita pela assessoria de comu-
nicação.

A programação segue esten-
dida até o dia 20, onde crianças 
e adolescentes terão a oportu-
nidade de aproveitar uma tarde 
animada no centro da cidade. 
Desde 1996, a loja Quero-Que-

ro organiza uma programação 
para cativar a população a práti-
ca esportiva bem como, a diver-
são entre famílias. A iniciativa 
conta neste ano com a parceria 
da administração que realiza, as 
inscrições nas escolas munici-
pais e o transporte, com o apoio 
do banco Cresol. 

O passeio ciclístico em alu-
são ao ” Dia da Criança” terá 
saída em frente à loja, por vol-
ta das 14 horas, seguindo pela 
avenida principalmente até o 
Moleta, nas proximidades do 
trevo de saída para Três Passos. 
Os ciclistas no local fazem o re-
torno, percorrendo até a Praça 
do Imigrante com o ponto de 
chegada a Praça do Índio onde 
serão recepcionados pelos fa-
miliares e população em geral. 

Na praça haverá o sorteio de 
três bicicletas e outros prêmios 
para todos os alunos que estive-
rem no local, mesmo que não 
tenha participado do passeio e 
prêmios entre os participantes. 
Além disso, os pais e público 
em geral poderá participar da 
mateada com a Erva Mate Rei 
Verde e prestigiar apresenta-
ções artísticas com escolas e 
CTG’s do município. As ins-
crições estão sendo feitas nas 
escolas municipais, por meio 
da secretaria, e nas estaduais 
por uma equipe que passará na 
próxima semana para realizar o 
convite. 

Neste ano uma das novida-
des é a mudança no teto da faixa 
etária para participar, segundo 
afirmação feita pelo gerente da 
Quero-Quero, Ernani de Carli. 
Ele ressalta que a organização 
optou por permitir que jovens 
até 16 anos pedalem para que 
haja uma contemplação maior 
do público alvo, no caso os es-
tudantes, e também para diver-

tir ambas as faixas etárias. 
Outro destaque são as ci-

clistas femininas, membros do 
grupo Pedal Portela que estarão 
fazendo o percurso junto aos 
participantes, pedalando em 
reverência ao Outubro Rosa, 
política realizada pelo Minis-
tério da Saúde neste mês, em 
prol dos exames de mamografia 
e da conscientização do câncer 
de mama. Uma das integrantes 
do grupo que realizará o Pedal 
Rosa, Leidiane Barella, contou 
que a ideia partiu das próprias 
ciclistas em realizar no dia 20, 
e como houve a coinscidencia 
de datas, o grupo participará 
do Pedalando Pedalando com 
a criançada e depois seguirá até 
comunidades do interior. 

Mulheres interessadas em 
fazer parte do grupo que peda-
lará aproximadamente 20 km 
pelo interior, passando pelas 
comunidades d Pinalzinho, São 
Pedro e voltando a sede deve-
rão entrar em contato com as 
membras do grupo para fazer a 
inscrição. Através das redes so-
ciais estão sendo feitos convites 
para o Pedal Rosa. Segundo 
Leidiane como a iniciativa bus-
ca convidar o público feminino 
em geral, inclusive iniciantes 
no esporte, haverá carro de 
apoio para ajudar com manti-
mentos para as participantes. 

Os organizadores aguardam 
com grande expetativa a pre-
sença da comunidade, pois o 
evento já alcançou a marca de 
aproximadamente 500 pessoas 
pedalando pelas ruas portelen-
ses. Ernani afirmou que o obje-
tivo da iniciativa é comemorar 
a data da criançada com uma 
atividade incentivadora para 
prática esportiva, promovedora 
da integração e lazer em famí-
lia. 

Por Raiana Silva
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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!

Lista dos deputados eleitos no primeiro 
turno no Rio Grande do Sul

Tenente Coronel Zucco (PSL) - 166.747 
(2,88%)
Ruy Irigaray (PSL) - 102.117 (1,76%)
Any Ortiz (PPS) - 94.904 (1,64%)
Edegar Pretto (PT) - 91.471 (1,58%)
 Silvana Covatti (PP) - 75.068 (1,30%)
Luciana Genro (PSOL) - 73.865 (1,28%)
Sergio Peres (PRB) - 72.167 (1,25%)
Ernani Polo (PP) - 67.248 (1,16%)
Valdeci Oliveira (PT) - 57.840 (1,00%)
Lara (PTB) - 56.396 (0,97%)
Elton Weber (PSB) - 55.645 (0,96%)
Gabriel Souza (MDB) - 52.953 (0,91)
Sérgio Turra (PP) - 52.668 (0,91%)
Eduardo Loureiro (PDT) - 50.056 (0,86)
Jeferson Fernandes (PT) - 49.809 (0,86)
Fábio Ostermann (Novo) - 48.897 (0,84%)
 Tiago Simon (MDB) - 45.792 (0,79%)
 Adolfo Brito (PP) - 44.966 (0,78%)
 Kelly Moraes (PTB) - 44.755 (0,77%)
 Edson Brum (MDB) - 43.836 (0,76%)
Juliana Brizola (PDT) - 43.822 (0,76%)
Gaúcho da Geral (PSD) - 43.012 (0,74%)
Costella (MDB) - 42.066 (0,73%)
Fábio Branco (MDB) - 41.468 (0,72%)
Mainardi (PT) - 41.450 (0,72%)
Franciane Bayer (PSB) - 40.317 (0,70%)
Pepe Vargas (PT) - 38.798 (0,67%)
 Classmann (PTB) - 37.920 (0,66%)
 Dirceu do Busato (PTB) - 37.322 (0,64%)

 Zanchin (MDB) - 37.161 (0,64%)
 Gilberto Capoani (MDB) - 37.058 (0,64%)
 Zé Nunes (PT) - 36.982 (0,64%)
 Elizandro Sabino (PTB) - 36.033 (0,62%)
 Professor Issur Koch (PP) - 35.803 (0,62%)
 Gerson Burmann (PDT) - 35.136 (0,61%)
 Sebastião Melo (MDB) - 34.881 (0,60%)
 Frederico Antunes (PP) - 33.691 (0,58%)
 Sofia Cavedon (PT) - 32.969 (0,57%)
 Pedro Pereira (PSDB) - 32.290 (0,56%)
 Fernando Marroni (PT) - 30.704 (0,53%)
 Mateus Wesp (PSDB) - 28.173 (0,49%)
 Dr. Thiago (DEM) - 27.907 (0,48%)
Neri O Carteiro (Solidariedade) - 27.808 
(0,48%)
Paparico Bacchi (PR) - 27.483 (0,47%)
Dalciso Oliveira (PSB) - 26.765 (0,46%)
Rodrigo Maroni (Podemos) - 26.449 (0,46%)
 Airton Lima (PR) - 25.679 (0,44%)
 Viana (PSDB) - 25.629 (0,44%)
Luiz Marenco (PDT) - 24.607 (0,43%)
 Zilá Breitenbach (PSDB) - 24.115 (0,42%)
 Eric Lins (DEM) - 23.042 (0,40%)
 Vilmar Lourenço (PSL) - 17.828 (0,31%)
 Capitão Macedo (PSL) - 17.592 (0,30%)
Giuseppe Riesgo (Novo) - 16.224 (0,28%)
Fran Somensi (PRB) - 15.404 (0,27%)

Confira a lista com os 55 
deputados eleitos para 

Assembleia Legislativa.

Confira a lista com os 31 
deputados eleitos 

para a Câmara 
Marcel Van Hattem (Novo) - 349.855 (5, 99%)
Onyx Lorenzoni (DEM) - 183.518 (3,14%)
Giovani Cherini (PR) - 151.719 (2,60%)
Paulo Pimenta (PT) - 133.086 (2,28%)
Marcon (PT) - 122.838 (2,10%)
Marlon Santos (PDT) - 116.483 (1,99%)
Lucas Redecker (PSDB) - 114.346 (1,96%)
Fernanda Melchionna (PSOL) - 114.302 
(1,96%)
Heitor Schuch (PSB) - 109.053 (1,87%)
Henrique Fontana (PT) - 108.585 (1,86%)
Carlos Gomes (PRB) - 103.373 (1,77%)
Bohn Gass (PT) - 102.964 (1,46%)
Danrlei de Deus Goleiro (PSD) - 102.662 
(1,76%)
Covatti Filho (PP) - 102.063 (1,75%)
Márcio Biolchi (MDB) - 100.362 (1,72%)
Alceu Moreira (MDB) - 100.341 (1,72%)
Afonso Hamm (PP) - 100.018 (1,71%)
Maria do Rosário (PT) - 97.303 (1,66%)
Pedro Westphalen (PP) - 97.163 (1,66%)
Giovani Feltes (MDB) - 93.088 (1,59%)
Bibo Nunes (PSL) - 91.664 (1,57%)
Jerônimo Goergen (PP) - 89.707 (1,53%)
Sanderson Federal (PSL) - 88.559 (1,52%)
Osmar Terra (MDB) - 86.305 (1,48%)
Maurício Dziedricki (PTB) - 83.617 (1,43%)
Pompeo de Mattos (PDT) - 80.427 (1,38%)
Daniel da TV (PSDB) - 74.789 (1,28%)
Marcelo Moraes (PTB) - 69.904 (1,20%)
Afonso Motta (PDT) - 65.712 (1,12%)
Liziane Bayer (PSB) - 52.977 (0,91%)

Nereu Crispin (PSL) - 32.200 (0,55%)

GERAL
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Peculiaridades que só 
gaúcho entende.

Gaúcho esquece dos plural. Não é de propósito, 
mas acontece. Sempre tem aquele amigo que 
pede 10 pila emprestado e nunca mais devolve. 

É quase que como isso fizesse parte do nosso charme.
        Em algumas regiões, antes do churrasco, se vai ao 

super para comprar umas carne e umas cerveja. E pagar 
tudo com a moeda local, o pila, que também não tem plu-
ral. As carne e as cerveja custam 30 pila.

           Quando se reúnem um grupo de gaudérios en-
riquecem qualquer conversa com expressões e ditados, 
como “frio de renguear cusco”, por exemplo, é uma das 
expressões mais usadas e que significa “frio que faz até 
cachorro tremer”. Outra expressão ótima é “me caiu os 
butiá do bolso”, que significa surpresa, choque. Veja bem: 
caem os “butiá” e não os “butiás”. Butiá por sua vez é uma 
frutinha alaranjada de palmeiras do mesmo nome, que 
são nativas da região.

            Ditados como “se fazer de leitão vesgo para ma-
mar em duas tetas”, “mais contente que lambari de san-
ga”, “e mais firme que prego em polenta” também são de 
autoria gaudéria. Outra expressão muito usada é “moral 
de cueca”, que significa dar lição de moral quando não 
se tem nenhuma. Só não confunda “moral de cueca” com 
“cueca virada” que é feito com farinha, ovos e açúcar.

           Temos também um patrimônio valioso que é o 
“xis coração.” Não é igual a um sanduiche e também não 
é igual a um hambúrguer. Não adianta insistir. O “pão de 
xis” é diferente, mais massudo, e vai prensado com o re-
cheio de escolha: o de coração de galinha, tradicional nas 
pedidas, mas também pode ser de estrogonofe, de filé à 
parmegiana ou o chamado “entrevero”, que leva basica-
mente todas as carnes disponíveis no cardápio.

           Cuca de um- mu com linguiça é uma ótima 
combinação. A culinária gaúcha incorporou muita coisa 
boa dos alemães e italianos que colonizaram o Estado 
no século XIX. Atualmente são mais de três milhões de 
descendentes de italianos no Rio Grande do Sul e mui-
ta farinha: massas, pães, polentas e cucas são algumas 
das especialidades. A gente agradece eternamente pelos 
pratos de massas recheadas, como capeletti in brodo e 
tortéi de abóbora. Da cozinha alemã, as cucas com farofa 
doce e geleias são o ponto alto, principalmente porque, no 
geral não são sobremesa: a cuca costuma ser consumida 
durante a refeição e fica ótima com linguiça.

           Pode falar mal do Rio Grande, desde que seja 
gaúcho. Vários sites fazem piada com o bairrismo orgu-
lhoso do Estado, e isso é permitido desde que sejam sites 
locais. Só gaúcho pode reclamar de gaúcho O campeão 
da zoeira é Jair Kobe, humorista criador do Guri de Uru-
guaiana, um personagem exagerado que ironiza os cli-
chês do gaúcho caricato da fronteira. Ele é o precursor do 
stand up comedy gaudério e excursionista pela região Sul 
com a mesma apresentação desde 2008, fazendo ape-
nas algumas adaptações e lota qualquer teatro. A fama do 
Guri de Uruguaiana estourou ainda quando Kobe come-
çou a fazer paródias musicais, há alguns anos. A primeira 
foi Help, dos Beatles, com a letra do Canto Alegretense. 
Os últimos trabalhos peculiares do personagem são Aipim 
frito, versão hit latino Despacito, 50 reais, parodia da can-
ção de Naiara Azevedo com Maiara e Maraisa, em que ele 
conta sua decepção ao pegar no flagra um mate sendo 
mal feito.

São peculiaridade que só gaúcho entende...

     Até a próxima.

GERAL

Parte II

Boletos a partir de R$ 100 poderão ser 
pagos em qualquer banco

Boletos com valores iguais 
ou acima de R$ 100, inclusive 
os vencidos, poderão ser pagos 
em qualquer banco ou corres-
pondente bancário a partir deste 
sábado (13), por meio da nova 
plataforma de cobrança da Fe-
deração Brasileira de Bancos 
(Febraban).

Desde 25 de agosto, foi libe-
rado o pagamento de boletos a 
partir de R$ 400.

Os clientes com boletos sem 
registro na plataforma e que fo-
rem rejeitados deverão procurar 
o emissor do boleto para quitar 
o débito.

Com a inclusão e proces-
samento desses boletos no sis-
tema, a plataforma terá incor-
porado cerca de 3 bilhões de 
documentos, 75% do total emi-
tido anualmente no país, calcu-
la a Febraban.

O restante, cerca de 1 bilhão 
de boletos, corresponde a docu-
mentos abaixo de R$ 100, que 
deverão estar integrados ao sis-
tema em 27 de outubro.

A mudança tem sido gradual 

para diferentes valores e o cro-
nograma inicial atrasou. Até 10 
de novembro todos os boletos 
de cartões de crédito, doações, 
e outros pagamentos de qual-
quer valor, passarão a ser acei-
tos em todos os bancos.

A validação foi feita por eta-
pas, segundo a Febraban, devi-
do à grande utilização do meio 
de pagamento. Cerca de R$ 3,5 
bilhões de boletos são emitidos 
por ano no Brasil, calcula a en-
tidade.
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ANTÔNIO E EVANIR DA SILVA JALMO FORNARI

LÍDER PESQUISAS E PUBLICIDADES DIVULGA AS 
EMPRESAS E PROFISSIONAIS DESTAQUES DO ANO NO 
MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA - RS

JORNAL                           RÁDIO PROVÍNCIA FM                   CONSTRUTORA                                FUNERÁRIA   OFICINA MECÂNICA                     SERIGRAFIA

DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS                 ADVOCACIA                   ARTEFATOS DE CONCRETO         TATUADORA – CAMILA            PRODUTOS DE LIMPEZA         REVENDA DE CARROS

ACABAMENTOS             OFICINA DE CHAPEAMENTO        SERVIÇOS DE PINTURA        CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO           ENGENHEIRO CIVIL                      DECORAÇÕES
Jair Fornari

GERAL

Mais de 200 pessoas participam da caminhada 
de Nossa Senhora Aparecida hoje (12)

Nesta sexta-feira (12), cen-
tenas de fiéis participaram da 
10ª edição da tradicional Cami-
nhada de Nossa Senhora Apare-
cida, promovida pela paróquia 
de Tenente Portela. Os 15 km 
da rodovia que liga Vista Gaú-
cha até a sede do município de 
Tenente Portela se transformará 
mais uma vez no ‘caminho da 
fé’ com graças atendidas pela 
intercessão da mãe de Jesus.

A data carrega grande sim-
bolismo a todos os peregrinos, 
se transformando em um mo-
mento de aproximação a fé, 
ainda mais que a paróquia por-
telense abrangedora das cida-
des de Vista Gaúcha e Barra do 
Guarita intitula-se com o nome 
da santa brasileira. Segundo o 
pároco Guido Taffarel, a pro-
cissão vem sendo realizada a 
mais de 10 anos voluntariamen-
te pela população, e foi após os 
pedidos do próprio povo que a 
igreja começou a sistematizar o 
andamento da caminhada. 

Caminhar na visão do Pe. 
Guido sempre significou den-
tro das passagens bíblicas ir 

em busca do fortalecimento de 
Deus dentro da fé de cada um, e 
a caminhada para ele tem o po-
der de cativar e renovar a con-
vicção religiosa na Padroeira 
do Brasil. Nesta última semana 
os católicos dos distritos regio-
nais da paróquia Nossa Senhora 
fizeram a novena em louvor à 
santa. Aproximadamente 250 
pessoas, inclusive de outras ci-
dades como Derrubadas, são es-
perados para ocupar os bancos 
dos coletivos terceirizados pela 
igreja, sem incluir no balanço 
os moradores que acompanha-
ram de carro e estarão em Vista 
Gaúcha apenas para caminhar. 

Na sexta-feira, a programa-
ção inicia às 5h com saídas dos 
ônibus lotados de fiéis anima-
dos entoando orações e cânti-
cos de Tenente Portela rumo a 
Vista Gaúcha. Em seguida, às 
5h30, ocorre o encontro com 
os caminhantes vindos da co-
munidade de Jaboticaba além 
dos moradores vistagauchenses 
para a benção de início da ca-
minhada. Os devotos andarão 
pelo lado direito da RS -163, 

utilizando meia parte da estrada 
e o acostamento, acompanha-
dos por carro de som e aparato 
policial. Diversas paradas para 
hidratação e descanso, princi-
palmente dos idosos e crianças, 
são feitas no percurso que terá 
duração de um pouco mais de 
2 horas. 

A parada que antecede a 
chegada ao Ginásio da igreja 
Matriz acontece na Praça do Ín-

dio, local onde costumeiramen-
te muitos religiosos aguardam 
para caminhar junto a Apare-
cida na procissão no centro da 
cidade. A missa principal acon-
tece a partir das 9h no ginásio, 
onde o espaço maior permite 
a mais de 600 pessoas ficarem 
acomodadas durante a celebra-
ção.

A caminhada representa 
para o catolicismo, segundo o 

pároco entrevistado, uma ma-
nifestação voluntária de amor a 
Jesus e a igreja, celebração a fé 
e o sentir a presença materna de 
Maria. Guido salientou que ao 
contemplar a população a cada 
nova missa, consegue observar 
um crescimento do espirito de 
fé, fato que mostra, o firma-
mento de jovens e adultos na 
religião.  
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Pregão Presencial nº 32/2018. Objeto: Aquisição de Retroescavadei-
ra Traçada Nova. Julgamento: 26/10/2018 às 08:30h. Pregão Presencial nº 
33/2018. Objeto: Aquisição de equipamentos para agroindústria de mandio-
ca – FPE 1537/2018. Julgamento: 29/10/2018 às 08:30h. Pregão Presencial nº 
34/2018. Objeto: Aquisição de materiais para iluminação pública. Julgamento: 
30/10/2018 às 08:30h. Local: Centro Adm. Mun., Av. Nove de Maio, 1015. In-
formações fone: 55 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail com-
pras@vistagaucha-rs.com.br. Em 11/10/2018, 

                                                               Celso José Dal Cero, Prefeito Municipal

GERAL

Semeadura do milho no 
Estado chega aos 50% 

da área prevista

As lavouras de milho apre-
sentam bom desenvolvimento 
e a germinação das sementes 
está acelerada, beneficiada pela 
manutenção das temperaturas 
mais elevadas. De acordo com 
o Informativo Conjuntural ela-
borado pela Emater/RS-Ascar, 
as chuvas fortes e a ocorrência 
de granizo no início de outubro 
não provocaram danos signifi-
cativos para a cultura. Compa-
rada com a média dos últimos 
anos, a implantação das lavou-
ras de milho está atrasada em 

algumas áreas específicas e 
localizadas e se aproxima dos 
50% previstos para esta sa-
fra, que é de 738.074 hectares, 
5,53% acima da safra passada, 
que foi de 699.385 hectares.

As lavouras de trigo come-
çam a entrar de forma acelera-
da na fase de maturação, sendo 
que 1% da área cultivada nesta 
safra já foi colhida, em espe-
cial nas regiões de Santa Rosa 
e Frederico Westphalen, com 
produtividades que variam en-
tre 2,8 mil a 3 mil quilos por 
hectare, com boa qualidade.
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Prefeitura de Redentora visa ativi-
dade para recolhimento seletivo

Obras na RS-155  estão paralisadas 
por 10 dias

Vereador denúncia salários de R$ 70 
mil em câmara de Ijuí

Quase 7 mil eleitores deixam de com-
parecer nas urnas na Microrregião

Lista dos eleitos no primeiro turno 
no Rio Grande do Sul

Boletos acima de R$ 100 podem 
ser pagos em qualquer banco

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

Palestra e peça teatral marcam
Outubro Rosa em Redentora

Integrando a campanha Outubro Rosa, que conscientiza as mulheres e a sociedade sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, a Administração Municipal de Redentora, 
através do Gabinete da Primeira Dama e Secretaria Municipal de Saúde, realiza atividades hoje, dia 
11 de outubro, no CTG Darcy Fagundes. Às 19h ocorre uma palestra com representantes da Unidade 
Regional do Instituto da Mama do RS (Imama) de Três de Maio. Em seguida haverá a apresentação da 
peça teatral motivacional As Comadres, com um grupo de teatro de Chapecó (SC).
Conforme a secretária municipal da Saúde, Carla Miranda, as mulheres podem procurar a Unidade de 
Saúde do Centro de Redentora para fazer o exame preventivo do câncer do colo do útero e ser enca-
minhadas para a mamografia, que é realizada em Ronda Alta. O atendimento é realizado o ano todo.
Para marcar a campanha, os agentes de saúde colocaram bandeiras rosas em toda a extensão da Aveni-
da Constante Luiz Gemelli e no trevo de acesso á cidade. A estátua do Cristo Redentor está iluminada 
de rosa. A secretária Carla pediu e os comerciantes aderiram à campanha, decorando suas vitrines
com a cor rosa.
A primeira dama Eliane Amaral Costa alerta a todas as mulheres da importância de cuidar-se, de 
prevenir-se, a fim de viver com saúde e qualidade de vida.

Comércio aderiu à campanha Outubro Rosa


