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Acessibilidade: Um desafio
Um dos maiores desafios 

urbanos da atualidade
 se faz necessário em

 Tenente Portela.
Nesta edição
 você saberá
como Portela

enfrenta a
questão.
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 Expo-Ijuí/Fenadi está em sua última 
 semana. Show sertanejo é o mais 
 aguardado pelas fãs. Programação 
 segue até domingo. Pág. 3 

Dia de Buteco do 
Gusttavo Lima

             EMPREENDEDORISMO   
Estudantes de Tenente 
Portela participam de feira 
de habilidades. Pág. 2
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

BOLSONARO E OS DEBA-
TES

Haddad está atrapalhadíssimo. Os marqueteiros do partido fi-
zeram desabar sobre Bolsonaro três adjetivos que deveriam con-
dená-lo à morte política por inanição de votos. Verdadeiro corte 
da fonte de suprimentos. Nos últimos meses, multidão de mili-
tantes, comunicadores, professores, intelectuais foi orientada a 
etiquetá-lo como machista, racista e homofóbico. A previsão era 
de que isso o fizesse definhar mais do que facada no ventre e sopa 
de canudinho no hospital. Pois apesar da carga cerrada, a mais re-
cente pesquisa do Ibope mostrou que o candidato do PSL o supera 
em votos entre as mulheres (46% a 40%), entre os negros (47% 
a 41%) e provavelmente também entre os gays, mas isso não dá 
para saber. É informação difícil de buscar.

Haddad, então, não conhece seu adversário nem seus eleitores 
e já não sabe quem é. Por tanto tempo foi ventríloquo de Lula 
presidiário que quis continuar a usar a máscara com a face do 
chefe mesmo depois de ungido candidato a presidente. Aceitou 
ser chamado de “Poste” e – é claro – passou a ser tratado como 
tal. Haddad topava todas as postergações e humilhações porque 
ali adiante havia uma porta da felicidade que franqueava para os 
palácios presidenciais de Brasília. E tudo vale a pena, também 
quando a alma é pequena.

Ademais, as pesquisas, enganosas como são, vinham dando ao 
petismo a impressão de que o páreo estava corrido. Elas atribuíam 
a Bolsonaro um índice de rejeição incompatível com vitória elei-
toral. Num segundo turno perderia para todos, incluído ele, Ha-
ddad. Bastava levar o adversário a um novo round e o PT voltaria 
às delícias do sítio de Atibaia da Praça dos Três Poderes.

O eleitor brasileiro, no entanto, “problematizou” a situação 
e “desconstruiu” essa narrativa, como diria um petista treinado 
nos ardis da novilíngua. O PT ficou reduzido a um único grande 
eleitor, o Lula. Nestes últimos dias, então, o atrapalhado Haddad 
descalçou o Lula; suprimiu a estrela, o PT e o PCdoB; fez desa-
parecer o vermelho. Adotou as cores da bandeira e ficou com jeito 
de “coxinha”. E quer porque quer debater com Bolsonaro. Valem, 
aqui, dois conselhos quase seculares: Não se atrapalha adversário 
que está errando e não se ajuda adversário que está atrapalhado.

Para que conceder ao adversário algo que ele tanto quer? Num 
debate, Haddad usará as piores estratégias. Estatísticas e calen-
dários, desempenhos de gestão e atos de corrupção irão para o 
moedor das conveniências e das versões. Não vem o PT repetindo 
que sua gestão foi um paraíso de bem estar e prosperidade? Não 
alega que foi Temer quem arrastou o Brasil para o precipício? 
Oportunizar esse tipo de discurso? É muito difícil debater quando 
a honestidade intelectual fica fora do recinto.

Só para lembrar: em 1989, no primeiro turno, Collor faltou a 
todos os debates e no segundo foi a apenas dois; FHC, que venceu 
dois pleitos no primeiro turno, compareceu a apenas um evento 
em 1994 e em 1998 sequer houve debates; Lula não compareceu 
a nenhum debate no primeiro turno de 2006. Comparecer ou não 
é juízo de conveniência.

A campanha eleitoral vai terminar sem que o PT entenda que 
está perdendo esta eleição para o antipetismo em todos os seg-
mentos da vida nacional. O petismo vive uma situação como a 
do samba de Vinícius e Toquinho em que o sujeito tantas fez que 
agora tanto faz.

Recentemente, uma polêmica envolvendo uma empresa de produtos farmacêuticos e o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) chamou a atenção da organização humanitária internacional 
Médicos Sem Fronteiras (MSF). Segundo o MSF, a decisão do INPI de conceder a patente do medica-
mento sofosbuvir à empresa Gilead Sciences foi equivocada.

O medicamento utilizado para tratar a hepatite C é de extrema importância para quem sofre com a 
doença. No Brasil, quase 700 mil pessoas não têm acesso ao tratamento devido ao alto custo. Por este 
motivo, a organização argumenta que monopolizando a patente do sofosbuvir a apenas uma empresa, 
dará controle a ela e limitará ainda mais o acesso à cura.

Porém, nestes casos, é possível intervir e o MSF tomou medidas precatórias sobre o assunto. Diante 
da situação, o órgão solicitou ao governo brasileiro que emita uma licença compulsória para permitir 
que outros fabricantes possam produzir o remédio, diminuindo custos e facilitando a aquisição do 
mesmo.

O licenciamento compulsório nada mais é do que uma “quebra de patente”, necessária neste caso. 
Ela permitirá uma suspensão temporária do direito de exclusividade da Gilead Sciences sobre o medi-
camento e dará acesso para que outros fabricantes de genéricos possam produzir o sofosbuvir.

Esta medida é acionada somente pelo governo do país que concede a patente, depois que a mesma 
é declarada de interesse público. Neste caso da hepatite C, o governo brasileiro estabeleceu como meta 
a erradicação da doença até 2030, por este motivo, os preços altos do tratamento preocupam o MSF, 
caso ele fique limitado.

Além disso, antes do decreto de uma licença compulsória, o governo proponente está instruído a 
tentar negociar com o titular da patente. Somente se a negociação não obtiver sucesso, a patente será 
licenciada compulsoriamente. No entanto, o detentor da mesma receberá uma remuneração financeira 
justa pela exploração do seu invento. O que cabe a nós questionarmos: neste caso, seria o dinheiro mais 
importante do que a saúde pública?

Licenciamento compulsório de patentes
Valdomiro Soares

*Presidente do Grupo Marpa – Marcas, Patentes e Gestão Tributária

Ninguém fala em educação
Uma das discussões mais pontuais e urgentes dessas eleições é sobre 

a segurança pública. No Brasil são assassinados cerca de 60 mil pessoas 
por ano. A grande maioria são homens, negros e pobres. Somos um país 
“pacifico”, onde morrem, anualmente, mais gente do que em países em 

guerra como Síria ou Iraque.
Só para se ter uma dimensão, em dez anos de Guerra dos Farrapos, apesar do alto volume de conflitos, 

o número de motos não chega a 20 mil pessoas. Se matou em um confronto que durou 10 anos, o mesmo 
que se mata em quatro meses no país em tempos de paz. Isso é dado e por isso a segurança publica está no 
centro do debate político dessas eleições.

As duas opções que se apresentam neste segundo turno tratam do assunto. Bolsonaro diz que vai refor-
çar as polícias, armar as guarnições militares, utilizar o exercito em áreas de risco, aumentar o controle nas 
fronteiras e facilitar o acesso as armas para o cidadão poder ter direito a auto defesa.

Haddad por outro lado largou a pérola de liberar dos presídios os criminosos presos por pequenos 
delitos, vai reforçar o controle do estado sobre a Polícia Federal. Ele também tem como proposta a desmi-
litarização das polícias, por entender que uma polícia “mais humana” seria capaz de manter um controle 
maior sobre a sociedade. Mesmo que não admita publicamente ainda, corre entre os laços de discussão da 
esquerda inclusive a ideia de liberação da maconha, como artimanha para enfraquecer o tráfico de drogas. 
São dois posicionamentos muito diferentes para tratar o mesmo assunto, mas ambos esquecem de um de-
talhe que surge como primordial quando falamos em atacar a criminalidade.

Qualquer lugar do mundo que conseguiu controlar a criminalidade o fez atacando sempre em duas 
frentes. A primeira a que ataca o criminoso, a segunda que ataca o crime. Você não vai conseguir com 
qualquer política social, fazer o criminoso atual largar o crime para ingressar no mercado de trabalho ou 
voltar a estudar. Este criminoso precisa sem contido, controlado e isso é feito com a repressão. No entanto, 
é importante se atacar as causas do crime para que ele não seja apenas substituído nas estatísticas, e ai é 
que entra a segunda parte, ou seja, quando você ataca o crime com a educação.

Quando citei no inicio do texto que maioria dos mortos no país, são negros, homens e pobres, não foi 
para retrata-los como vítimas de uma sociedade injusta, apesar dela se mostrar assim as vezes, mas para 
abrir os olhos para as circunstâncias. Eles morrem mais porque eles vivem diante de tal realidade. Nos 
precisamos sim de um ataque imediato aos criminosos, mas precisamos também  de um ataque ao crime 
para que impeçamos a formação de novos criminosos e isso se dá pela educação. Não há outro caminho.
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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

Humor

***Na campanha tem de tudo (Não esta-
mos no referindo a loja do Valdir ) ...kkk
***Aqui em Portela uma “funcionária pú-
blica” sai de casa em casa alertando sobre a 
volta da ditadura...
***Fala com tamanha gravidade e serieda-
de como se todos demais fossem burros e 
ela seria a única pessoa que despusesse des-
sa informação....
***Dizem que tem gente que não respeita 

nem o direito de escolha dos de-
mais;  não merece respeito...
***O Silvestre avisou no face que 
não quer ver choro... Bem coisa de 

PT...kkk (enviado por J.D.)
***Por lapso foi dito que o “Costella” fez 
25% dos votos em Vista Gaúcha. Na verda-
de fez mais de 32%.

Rodada democrática
O Sistema Província esta re-
alizando uma rodada de en-
trevistas com os principais 
deputados eleitos na região. 
O primeiro a ser ouvido foi 

o deputado Edegar Pretto do PT, nesta se-
mana foram ouvidos ainda Zilá do PSDB, 
Costella do MDB e fecham essa primeira 
parte, Loureiro de PDT , Aloísio Klasmann 
do PTB e Ernani Polo do PP.

Fora da lista
Apenas um deputado eleito 
pela região estava fora da 

lista do Hospital Santo 
Antônio. Tratasse de Ernani 

Polo, que a bem da verdade exerceu o 
cargo de secretário do atual governo.

Uma nova força
Uma possível vitória de Bolsonaro poderá 
provocar o surgimento de novos agrupa-
mentos políticos na região. Por aqui o gru-
po de vanguarda que apoiou Bolsonaro, foi 
liderado por um profissional liberal, que 
não esconde pretensões políticas no futuro. 

Reorganizando
O bom resultado do primeiro turno estimu-
lou alguns petistas locais. A mobilização no 
segundo turno, além de apoiar Haddad, de-
monstra a nítida intensão de reorganização 
dos quadros partidários, divididos no pleito 
municipal.

Porta voz
O prefeito de Chapecó, o portelense Lu-

ciano Boligon, agora inte-
grado a campanha, postou 
nas redes sociais um vídeo 
gravado especialmente 
para a Região Celeiro, ten-
tando desmistificar a afir-

mação de que o candidato Bolsonaro tenha 
restrição com os índios. Segundo Boligon, 
esta é uma inverdade. O prefeito, que foi 
expulso do PSB por apoiar o 17, diz que os 
índios não sofrerão restrições se Bolsonaro 
for o eleito.
 

Tudo começou quando a tur-
ma de Direito resolveu co-

locar uma célebre frase em camiseta e ela 
virou moda no campus:

“Seu namorado não faz direito? Vem cá que 
eu faço.“
Em seguida, o pessoal de Medicina largou 
a seguinte:

“Ele pode até fazer direito, mas ninguém 
conhece seu corpo melhor que eu.”
O pessoal de Administração não deixou 
para menos:

“Não adianta conhecer o corpo, fazer direi-
to se não souber administrar o que tem!”
Então a turma de Agronomia apareceu com 
a seguinte frase:

“Uns conhecem bem, outros fazem direito, 
e alguns sabem administrar o que tem, mas 
plantar a mandioca como nós ninguém con-
segue!”
O pessoal da Publicidade largou esta:

“De que adianta conhecer bem, fazer direi-
to, saber administrar e plantar a mandioca, 
se depois não puder contar pra todo mun-
do?”
A turma da Engenharia:
“De que adianta conhecer bem, fazer direi-
to, saber administrar, plantar a mandioca, e 
poder contar pra todo mundo, se não tiver 
energia e potência para fazer várias vezes?”
A frase campeã era a da Economia:

“De que adianta conhecer bem, fazer direi-
to, saber administrar, plantar a mandioca, 
poder contar pra todo mundo, ter energia e 
potência para fazer varias vezes, se mulher 
gosta mesmo é de dinheiro?”
Mas aí veio frase das meninas do curso de 
Nutrição:
“De que adianta conhecer bem, fazer direi-
to, saber administrar, plantar a mandioca, 
poder contar pra todo mundo, ter energia 
e potência para fazer várias vezes e ter 
dinheiro… Se no final das contas a gente 
sempre precisa ensinar a comer?!”

Acessibilidade urbana

A iniciativa de adequar a cidade às neces-
sidades dos cidadãos é uma exigência cada 
vez maior nos núcleos urbanos do mundo 
inteiro. Aqui, embora longe do ideal, não 
poderia ser diferente. Nos últimos tempos 
temos visto a ampliação do número de fai-
xas de segurança, a manutenção das pin-
turas horizontais nas ruas e logradouros, e 

até a criação de estacionamentos exclusivos 
para idosos e deficientes. No entanto, falta 
muito ainda para a cidade oferecer menos 
riscos e mais comodidade aos cidadãos. 
Inexistem áreas de lazer pública que sirvam 
para caminhadas ou mesmo locais seguros 
para os ciclistas entre outras coisas. Nesta 
edição abordamos o assunto.

***Dizem por aí que uma virose 
afoita anda atacando estômagos 
desavisados na city...
***Pelo visto só por aqui a lei de 

ficha suja não é levada à risca...
***De uma eleitora. Faltou salário e fica-
mos só com “leite” aqui em casa...kkkk
***O triste é quando você pessoas teori-
camente bem instruídas, compartilhando e 
acreditando em Fake News.
***Dizem por aí que um caminhão de ce-
bola derrubou umas quatro caixas ao fechar 
uma curva. Pobre da vizinhança que vai 
cheirar cebola por uns 15 dias.. kkk
***Se a pesquisa mostra teu candidato na 
frente está certa, se mostra o adversário está 
errada? Se o adversário ganha as urnas estão 
fraudadas, se o teu ganha elas são seguras?
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

Tenente Portela sediou 1ª Conferência 
Microrregional da pessoa idosa

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Tenente 
Portela, promoveu no último 
dia 11 de outubro, nas depen-
dências do Centro Cultural de 
Tenente Portela, a 1º Conferên-
cia Microrregional da Pessoa 
Idosa. Participaram do evento, 
as cidades de Derrubadas, Mi-
raguaí, Vista Gaúcha, Barra do  
Guarita e Redentora.

O tema abordado foi, “ Os 
Desafios do Século XXI e o Pa-
pel das Políticas Públicas”. Foi 
registrado a presença de prefei-
tos dos municípios envolvidos, 
secretários de Assistência So-
cial e membros de grupos de 
idosos de todos os municípios.

A abertura  teve inicio às 
08:30 da manhã, com prefeitos 
e secretários falando das ações 
e demandas em seus municí-

pios em relação aos idosos, em  
seguida, foi realizada as  apre-
sentações Culturais  com  gru-
pos do CRAS,  Coral e canto/
Derrubadas, Coral Feminino 
Doce Melodia/Vista Gaúcha e  

do  Grupo da  APAE de Tenente 
Portela. O evento fechou com 
uma palestra foi ministrada 
pela Assistente Social  Isolete 
Magali George Bacca, de Porto 
Alegre.

Autoridades regionais participaram do evento

Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia 
da PUC estará na Região Celeiro

Entre os dias 27 a 29 de 
novembro, estará na cidade de 
Três Passos o projeto Sesi com 

Ciência. Na ocasião, o Sesi le-
vará o Museu Itinerante de Ci-
ência e Tecnologia da PUC-RS 
ao Ginásio da Associação da 
Unidade JBS. 

A entrada é gratuita e terá 
funcionamento das 8h30min às 
20h30min. Durante o dia a visi-
ta dos alunos vai funcionar com 
agendamento, e à noite estará 
aberto ao público em geral. A 
intenção é promover a popula-
rização da ciência e da tecno-
logia nas escolas e comunidade 
e instigar as crianças a cons-
truir um novo entendimento do 
aprender.

Entre as atrações, estão o gi-
roscópio humano – que simula 

os movimentos de um astro-
nauta no espaço, minicinema 
3D, planetário inflável, além de 
diversos outros experimentos 
interativos nas áreas de física, 
química, biologia e matemáti-
ca.

Segundo a administração 
municipal diversos municípios 
se farão presentes no evento 
que promete receber mais de 
800 alunos por hora. Conforme 
destaca o secretário Municipal 
de Educação, Cultura, Desporto 
e Turismo, Valdemar Bonatto, é 
necessário o agendamento das 
visitas junto a Prefeitura para 
que todos possam contemplar 
as atrações.

Horário de Verão começará no próximo 
dia 04 de novembro

O Palácio do Planalto infor-
mou na última segunda-feira 
segunda-feira (15) que o início 
do Horário de Verão 2018/19 
será mantido no dia 04 de no-
vembro e descartou um novo 
adiamento.

Geralmente, o Horário de 
Verão começa em outubro, 
mas foi adiado para novembro 
em virtude do segundo turno 
das eleições. No início deste 
mês, o governo federal chegou 
a anunciar que adiou a entra-
da em vigor da medida para o 
dia 18 de novembro por causa 
de um pedido apresentado pelo 
ministério da Educação (MEC) 
que visava não prejudicar os 

candidatos do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM). As 
provas serão aplicadas em dois 
domingos, sendo o primeiro em 
04 de novembro.

A negativa do Palácio do 
Planalto frente ao pedido feito 
pelo MEC veio após o estudo 
de viabilidade realizado pelos 
ministérios de Minas e Energia 
e dos Transportes. Segundo a 
assessoria do governo federal, 
a análise dos ministérios con-
cluiu a inviabilidade de nova 
mudança no Horário de Verão, 
sem detalhes da decisão.

A meia noite do dia 04 de 
novembro, os relógios deverão 
ser adiantados em uma hora. 

O Horário de Verão é adotado 
nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Espí-
rito Santo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e no Distrito Federal.

O conteúdo de cada comen-
tário é de responsabilidade de 
quem realizá-lo. Nos reserva-
mos o direito de reprovar ou 
eliminar comentários em desa-
cordo com o propósito do site 
ou com palavras ofensivas. A 
qualquer tempo, poderemos 
cancelar o sistema de comen-
tários sem necessidade de ne-
nhum aviso prévio aos usuários 
e/ou a terceiros.

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 15/10/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vere-
adores de Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordi-
nária, realizada no dia 15 de Outubro de 2018, com as seguin-
tes presenças: Vereador Presidente ELESSANDRO TIAGO 
FUCK/PT; e Vereadores: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/
PDT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRES-
SISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ROSANGELA 
FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR OR-
TOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB e ANTÔ-
NIO AUGUSTO VENDRUSCOLO MARTINS/PSDB. Ha-
vendo 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 corres-
pondências recebidas pela Casa.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e propo-
sições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini
1 – Requereu o envio de correspondência ao Conselho Mu-

nicipal de Educação, convidando para participar de uma sessão 
da Câmara de Vereadores, durante o mês de Novembro, com 
objetivo de expor as atividades desenvolvidas pelo conselho 
em nosso município.

2 – Requereu o envio de correspondência à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, cumprimentando a todos os professores 
municipais pela passagem do dia do professor, o grande for-
mador de todas as profissões. Este requerimento foi subscrito 
pelos Vereadores Odilo Gabriel, Itomar Ortolan, João Antonio 
Gheller e Natanael Diniz de Campos. 

 Do Vereador Itomar Ortolan:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja informado a 

esta Casa Legislativa quais os lotes que pertencem à municipa-
lidade no Loteamento Novo Portela. O objetivo da solicitação 
é a criação de uma praça pública para benefício dos moradores. 
Requereu ainda o Vereador, que seja encaminhado também co-
pia da planta do loteamento com a localização dos respectivos 
terrenos. Este requerimento já foi encaminhado anteriormente, 
através do Ofício n° 96/2018, de 25/09/2018.   

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

sibilidade de efetuar a contratação de uma equipe permanente 
de trabalho que se responsabilize pela manutenção das ruas de 
calçamento na cidade e nos distritos do interior. Este requeri-
mento foi subscrito pelos Vereadores Luis Claudir dos Santos e 
Antonio Vendruscolo Martins.

2 – Requereu o envio de correspondência à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, parabenizando a todos os diretores e pro-
fessores da rede municipal de ensino pelo transcurso do dia 
do professor. Requereu ainda, o envio de correspondência no 
mesmo sentido às escolas estaduais do município.

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

setor competente a realização de recuperação de pontes e buei-
ros no Lajeado dos Machados, pois há sério risco de acidentes 
com transporte escolar que transita diariamente na localidade.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as co-
missões:

- Nenhum.

Projetos discutidos e votados:
- Nenhum. 

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 
16 de Outubro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Le-
gislativo Municipal de Tenente Portela.   
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Quando ainda era um menino, no final dos anos 90, na minha 
nada mole vida em Redentora, se tinha uma fruta que eu abso-
lutamente detestava era mamão. Lembro-me que atrás da nossa 
casa haviam alguns pés de mamão. Não sei exatamente de que 
espécie era, não sou um especialista no assunto, mas lembro-me 
perfeitamente que eu simplesmente odiava mamão.

Minha mãe sabia disso e por isso nem me oferecia. Todo 
mundo na minha casa gostava de mamão, menos eu, era o dife-
rentão da família. Todo mundo se esbaldava com a fruta e eu, só 
de sentir o cheiro, saia para fora, me escondia e jamais provava 
aquela aberração frutífera, chamada mamão.

O mamão é uma das frutas mais consumidas pelos brasilei-
ros. Rico em nutrientes, combina com diversos outros alimentos 
e, devido aos seus inúmeros benefícios nutricionais, é conside-
rado um “remédio caseiro”. O que muita gente não sabe é que 
a fruta é uma importante fonte de vitamina C, contendo até 10 
vezes mais deste componente do que a laranja, sempre colocada 
como a grande fornecedora da substância.

Além da vitamina C, o mamão também possui grandes quan-
tidades de licopeno e betacaroteno, componentes que beneficiam 
a saúde da pele, da visão e do coração, além de diversos outros 
nutriente, ou seja, o mamão na teoria era maravilhoso, na prática 
para mim era uma aberração entre os alimentos.

Nunca tive qualquer marcação com qualquer alimento. Sabe 
aquela expressão “come de tudo”, pois então, como minha hoje 
pouposa barriga mostra, não era de refugar muita coisa. Pensan-
do bem ainda não sou. Verdade que tenho minhas preferências, 
mas no final não sou muito enjoado para comer.

 Na infância e adolescência então, quando as opções eram 
poucas, era mais importante comer do que “o quê” comer. Frutas, 
gostava de todas, até limão. Tanto gostava que não era raro,estar 
pelos matos atras de bergamota, laranja ou pitanga. Faz anos que 
não como pitanga. Bateu uma vontade aqui.

Gostava de tudo menos de mamão. Minha mãe tentava mas-
carar a fruta com saladas de frutas, batidas e sei lá o que mais, 
creio que ela deve ter visto num desses programas de televisão 
que o mamão era bom para saúde, ou simplesmente porque não 
queria desperdiçar as frutas apetitosas, para os outros não para 
mim, que nascia atrás de casa. É algo incrível, se existe uma 
coisa que você não gosta, ela nasce com um passe de mágica no 
seu quintal. Pergunta para uma pessoa que não gosta de chuchu 
por exemplo.

Um dia minha mãe usou um argumento comigo que não pude 
refutar:  “Se você nunca experimentou, como você sabe que é 
ruim?”. Aquilo mexeu comigo. E era uma verdade, eu nunca 
provei um pedaço sequer de mamão e mesmo assim eu tinha 
covicção absoluta de que eu não gostava daquela fruta.

Não me dobrei de imediato, mas depois de algumas tenta-
tivas de minha mãe, qua sabia ser muito sagas, precisei provar 
para mim mesmo que mamão era ruim e então experimentei a tal 
fruta, e veja só. Ela era incrível. O gosto era bom. Muito melhor 
que a maioria das demais frutas que gostava. A partir daquele dia 
mamão passou a fazer parte de minha lista de frutas preferidas.

É assim que estou olhando para esse segundo turno. Não te-
nho numa razão para achar que as coisas darão certas, muito pelo 
contrário, todos os meus instintos, todos os meus conceitos me 
apontam estão apitando e dizendo que algo vai dar errado, que 
não pode sair nada de bom disso que se vê hoje.

Sinto de longe o cheiro, e a vontade que tenho agora é de 
sumir, sair correndo, ir para outro lugar, mas não posso. Preciso 
encarar de frente e me convencer que talvez o gosto não seja tão 
ruim.

Espero que seja apenas preconceito meu, julgando sem ex-
perimentar, fazendo birra sem conhecer. Estou tentando a cada 
dia me convencer disso, e espero, que assim como aconteceu 
comigo e com o mamão, o próximo governo entre para minha 
lista de preferidos. É com esse pensamento que vou para urna no 
próximo dia 28. A sensação de quem vou experimentar mamão 
pela primeira vez, torcendo para que ele seja bom...

Vem cá, sabe me dizer se é tempo de pitanga???

Mamão

GERAL

Governo estadual reconhece Situação 
de Emergência em Crissiumal

Foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado (DOE), desta 
quarta-feira (17), a homologa-
ção da Situação de Emergência 
no município de Crissiumal, 
que foi atingido por um tem-
poral de granizo no último dia 
03 de outubro. A intempérie 
provocou danos humanos e ma-
teriais, e prejuízos econômicos 
nos segmentos público e priva-
do.

Além da homologação por 
parte do Executivo do Rio 
Grande do Sul, o município 
também teve o reconhecimen-
to da Situação de Emergência 
pelo governo federal. Com isso, 
Crissiumal está habilitado a 
receber os benefícios relativos 
à ajuda humanitária, envio de 
auxílio e repasse de recursos fi-
nanceiros.
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Tribunal de Justiça do RS condena sete 
ex-vereadores de São Martinho

Os magistrados da 4ª Câ-
mara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul 
(TJ-RS) condenaram sete ex-
-vereadores do município de 
São Martinho e um empresá-
rio a quatro anos e seis meses 
de reclusão em regime inicial 
semiaberto pelo crime de pe-
culato. Eles foram acusados de 
apropriação de dinheiro públi-
co ao usarem diárias para via-

O caso:

gem de turismo com a justifi-
cativa de que seria um curso de 
aperfeiçoamento.

Os denunciados são os ex-
-vereadores Mauri Antônio 
Luft, Vanderlei Gerlach, Ade-
mar Probst, Arnaldo da Silva, 
Luís Carlos Fucilini, Sílvio 
dos Santos Cruz e José Valdir 
Morsch, além do empresário 
Valmir Odacir da Silva.

Cada um dos então parla-
mentares recebeu R$ 1.478,40, 
equivalente a quatro diárias 
para participarem do curso ‘As-
pectos da Lei de Responsabili-
dade Fiscal e Transição de Man-
dato’, promovido pela empresa 
VOS Projetos e Treinamentos, 
de Valmir da Silva, entre 24 e 
27 de janeiro de 2006, em Foz 
do Iguaçu/PR.

Todos foram absolvidos em 
primeira instância. O Ministé-
rio Público (MP) recorreu da 
decisão ao Tribunal de Justiça 
sustentando a existência de pro-
vas suficientes para a condena-
ção. O MP alegou ter havido o 
fornecimento indevido de certi-
ficados do curso, sem o efetivo 
controle de frequência dos ins-
critos, além do desvio de finali-
dade e conduta dolosa em rela-
ção à redução da carga horária, 
que deveria ser de seis horas 
diárias e acabou sendo reduzida 
para quatro horas diárias.

Os vereadores foram denunciador por uso irregular de diárias
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Sindicato Rural de Tenente 
Portela empossa nova diretoria

Ocorreu na noite da última 
quinta-feira, 11 de outubro, a 
posse da nova diretoria do Sin-
dicato Rural de Tenente Portela. 
O evento contou com a presen-
ça de associados e de autorida-
des municipais.

A nova gestão da entidade 
será presidida pela ex-verea-
dora Márcia Muller Medeiros, 
tendo como 1º vice presidente 
Reimar Böck, que ainda ocupa-
rá o cargo de presidente de hon-
ra e como 2º Vice presidente 
Nilton Arno Braucks.

A direção ainda é formada 
pela 1ª Secretária Maria Sale-

te Cansi e 2º secretário Clóvis 
Heidemann. O primeiro tesou-
reiro será o senhor Volmir So-
fiatti e o segundo, Darci Scho-
wantz.

O Conselho Fiscal é forma-
do por Claudio Carboni, Ander-
son Setti e  Miro Mülbeier, ten-
do como suplentes os senhores, 
Nelson Coldebella, Pedro Wal-
ter e Vilmar Demari.

A suplência de direção ficou 
sob a responsabilidade de Nes-
tor Heiderich, Roberto Walter, 
Raimundo Sipert, Anderson 
Braucks, Sandro Canzi, Eliseu 
Schoawantz e Leonel Anese.

A nova diretoria assume 
para o triênio 2019/2021.

Estiveram presente no even-
to o vice presidente da Farsul, 
Dr. Hamilton Jardim, presiden-
te da Comissão Trigo da Farsul 
e coordenador da Regional 14, 
além do diretor financeiro da 
Farsul, Dr. Jorge Rodrigues, 
Antonio Carlos Cassol, Consul-
tor da Casa Rural, João Geral-
do Bosa, suplente do Conselho 
Fiscal da Farsul e presidente 
do Sindicato Rural de Campo 
Novo, além de Diego Coimbra 
Coordenador Regional do Se-
nar. 

Fotos: D
ivulgação

A posse ocorreu na quinta-feira, 11, no sede da entidade

Derrubadas realiza evento em 
comemoração ao Dia do Idoso

Para homenagear e propor-
cionar momentos de interação 
e integração entre os Idosos 
do Município de Derrubadas, 
no último dia 10 de outubro a 
Secretaria Municipal de Ha-
bitação e Assistência Social – 
SMHAS, através do Centro de 
Referência da Assistência So-
cial – CRAS realizou um even-
to em comemoração ao Dia do 
Idoso, comemorado em 1º de 
outubro, data que faz referência 
ao dia da aprovação do Estatuto 

do Idoso, em 2003.
 A programação contou tam-

bém com uma apresentação do 
Coral do CRAS, cantando e 
encenando a música “Couro de 
Boi” de Tonico e Tinoco, pro-
nunciamento das autoridades e 
posterior palestra show com o 
palestrante Roselei Luiz Angst 
que trouxe importantes refle-
xões para o público presente 
além de boa música e muita 
animação.

   Eventos como este des-

tacam a importância que cada 
idoso tem junto a sua família 
e nossa comunidade, a impor-
tância de todos se manterem 
ativos, participativos das ações 
que lhes são proporcionadas 
pela equipe do CRAS, visando 
ocupá-los com momentos de 
socialização, fortalecimento de 
vínculos,  compartilhando os 
seus conhecimentos e prevenin-
do o isolamento,  valorizando-
-os como os verdadeiros pilares 
da nossa sociedade.

Evento conrou com peça de teatro, apresentações artísticas e palestra

D
ivulgação

Dormir bem é essencial para a saúde. Inúmeros fatores bioló-
gicos estão associados à prática de se ter um sono de qualidade 
que dure entre 7 a 8 horas por dia, que vão desde a perda de peso 
até o aumento do foco e da concentração. Não há dúvidas acerca 
dos benefícios quando o assunto é a importância do sono.

A relação entre o sono e o exercício físico pode sofrer influ-
ência de fatores como nível de aptidão física inicial, intensidade, 
duração do tempo e o tipo de exercício físico realizado. Estudos 
demonstram que as contrações musculares exigidas na execução 
de qualquer exercício físico são estímulos capazes de promover 
depleção dos estoques de energia e provocar micro-lesões, ou 
seja, uma alta atividade catabólica durante a vigília que exige 
uma alta atividade anabólica durante o sono, em especial, du-
rante o sono de ondas lentas onde ocorre a maior liberação de 
hormônio do crescimento (GH).

Você sabia que uma boa noite de sono e a prática de exercí-
cio físico estão intrinsecamente ligados? Dormir bem está dire-
tamente relacionado ao aumento da qualidade do exercício físico 
além de proporcionar mais disposição e bom humor para encarar 
o treino.

O rompimento das fibras musculares causados pelo estresse 
dos exercícios de força é o que faz os músculos crescerem, ocu-
pando o lugar da gordura e eliminando-a. Porém, todo esse pro-
cesso não acontece enquanto você está treinando, mas sim depois 
da prática.

Além de uma alimentação saudável, que é imprescindível 
para atingir o objetivo de um corpo com menos gordura, ter um 
bom sono também é muito importante. Durante o tempo em que 
dorme, o organismo fica responsável por regenerar suas células e 
tecidos, liberando alguns hormônios que ajudam no crescimento 
dos músculos, como o GH.

A importância do sono em relação aos resultados que você 
quer conquistar com o treinamento e melhorar também à sua qua-
lidade de vida são primordial. Por isso, quando for dormir, pre-
pare-se para o momento e deixe os problemas e os pensamentos 
fora da cama. Adquira o hábito de dormir bem e perceba como 
seu corpo responderá melhor aos treinos e à boa alimentação.

Importância do Sono para a 
Prática de Exercício Físico

Livros digitais estarão 
isentos de ICMS no Rio 

Grande do Sul

Assim como os livros, jor-
nais e outros periódicos impres-
sos, as obras em formato ele-
trônico e os suportes próprios 
para sua leitura não estarão 
sujeitos à incidência do ICMS 
no Rio Grande do Sul. Decre-
to do governador em exercício 
José Paulo Cairoli, garantindo 
imunidade tributária aos cha-
mados e-books, será publicado 
na edição desta sexta-feira (19) 
no DOE (Diário Oficial do Es-
tado).

A medida adequa o regula-
mento do ICMS à recente de-

cisão do plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF), inter-
pretando que a isenção de im-
postos deve abranger os livros 
eletrônicos, os suportes exclu-
sivos para leitura e armazena-
mento, além de componentes 
eletrônicos que acompanhem 
material didático.

A decisão do STF ocorreu 
em julgamento sobre um recur-
so apresentado pelo Estado do 
Rio de Janeiro, que questionava 
a imunidade tributária. O julga-
mento teve reconhecida a reper-
cussão geral.
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Três rodovias da Região Celeiro 
são avaliadas na Pesquisa CNT

A 22ª edição da Pesquisa 
CNT de Rodovias, divulgada 
nesta quarta-feira (17), revela 
que a malha pavimentada do 
Brasil continua com condições 
insatisfatórias, mesmo que te-
nha apresentado uma pequena 
melhora entre 2017 e 2018.

De acordo com o levanta-
mento da Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT), 57% 
dos trechos analisados possuem 
estado geral com classificação 
regular, ruim ou péssima. No 
ano passado, o percentual de 
estradas brasileiras com algum 
problema foi de 61,8%. Na 
atual edição, foram avaliados 
107,1 mil quilômetros.

Duas rodovias estaduais e 

uma federal que cruzam pela 
Região Celeiro aparecem na 
mais recente pesquisa da CNT. 
A ERS 210 teve 31 quilômetros 
analisados e recebeu classifica-
ção ‘regular’ no quesito estado 
geral. Já os 131 quilômetros 
avaliados da RST 472, foram 
considerados ‘ruins’ no aspecto 
estado geral. Os 143 quilôme-
tros da BR 468, incluídos no 
atual levantamento, ganharam 
conceito ‘bom’ no critério esta-
do geral.

Para o presidente da CNT, 
Clésio Andrade, o Brasil pre-
cisa viver um novo ciclo de 
crescimento. – Temos que rede-
finir prioridades e implementar 
medidas que garantam de fato 
a recuperação da economia, a 
retomada da oferta de empre-

gos e a segurança em todos os 
sentidos. Para tanto, é impres-
cindível melhorar a qualidade 
de nossas rodovias, reduzindo 
assim, os acidentes, as mortes, 
o consumo de combustível e 
o desgaste dos veículos, entre 
outros desperdícios – reiterou o 
dirigente.

De acordo com a CNT, mais 
de 60% do transporte de cargas 
e mais de 90% dos deslocamen-
tos de passageiros no país são 
feitos por rodovias. – Realizar 
fortes investimentos em infra-
estrutura de transporte é funda-
mental para oferecer seguran-
ça a motoristas, passageiros e 
pedestres, além de favorecer o 
desenvolvimento do setor e o 
crescimento econômico – afir-
ma Clésio Andrade.

A RST-472 está entre as rodovias avaliadas pela CNT. Nos 131 quilômetros a rodovia foi avaliada como ruim.

Clic Portela
Jalm

o Fornari

A Pesquisa CNT de Rodo-
vias tem como objetivo geral 
avaliar as características e con-
dições das rodovias pavimen-
tadas brasileiras que afetam, 
de forma direta ou indireta, o 
desempenho e a segurança dos 
usuários do sistema rodoviário 
nacional em relação ao pavi-
mento, à sinalização e à geo-

metria da via. Tem-se, como 
resultado da análise desses três 
elementos, a classificação do 
estado geral das rodovias pes-
quisadas.

– Esperamos que essa 22ª 
edição da Pesquisa CNT de 
Rodovias, que avaliou mais de 
107 mil quilômetros em todo o 
Brasil, seja um instrumento de 
consulta para todos os cami-

nhoneiros autônomos e demais 
transportadores de todo o país. 
Que esse trabalho da Confede-
ração Nacional do Transporte 
e do SEST/SENAT possa tam-
bém nortear a definição de po-
líticas públicas para que o Bra-
sil se torne mais competitivo, 
com planejamento adequado e 
execução de obras prioritárias – 
ponderou Clésio Andrade.

Objetivos

O inimigo principal do meu candidato são as urnas eletrôni-
cas. Se ele não ganhar é porque houve fraude na eleição.

 Ouvi isso de um cidadão esclarecido, formado em curso 
superior.

 Pensando em demovê-lo da ideia cega que acabara de 
externar, perguntei:

 - E se o teu candidato ganhar?
 - Daí é porque não teve fraude – ele replicou, para minha 

completa estupefação.
 Há mais de 20 anos acompanho eleições como promotor 

eleitoral. E sempre os perdedores suspeitaram de fraude. A di-
ferença está em que, no tempo das cédulas de papel e contagem 
manual, a coisa ficava mais na esfera dos boatos e das dúvidas. 
O perdedor chorava, exigia recontagem, mas ao fim e ao cabo 
sempre se conformava.

 Agora não. As pessoas têm certeza da maldade do adver-
sário. Certeza absoluta. Perdida a eleição, a fraude por parte do 
ganhador estará incontestavelmente concretizada. E parece que 
nem adianta a justiça eleitoral ou a polícia atestarem a inexistên-
cia de fraude.

 Nosso sistema de votação é seguro. Essa é a convicção 
unânime de todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, 
estão envolvidas com o processo eleitoral, como os promotores 
e juízes eleitorais, desembargadores, ministros, policiais, funcio-
nários dos cartórios eleitorais e técnicos de informática. Mesmo 
os hackers que são chamados a testar as urnas concluem que elas 
são imunes a qualquer tipo de violação no sentido de alterar o 
resultado da votação.

 É importante informar que, antes do dia da eleição, cada 
uma das urnas já passou por uma série de inspeções e testes. 
Se por acaso uma delas apresentar problema, é imediatamente 
substituída por outra, que é igualmente testada à exaustão. Ex-
plico que eventuais problemas encontrados em algumas urnas 
se resumem apenas ao funcionamento eletrônico ou a aspectos 
físico-mecânicos (teclado, por exemplo), mas nunca em relação 
ao mecanismo de armazenamento de dados ou ao sistema de se-
gurança.

 Outro argumento que permite concluir pela total segu-
rança das urnas eletrônicas é o fato de não estarem ligadas à rede 
de internet. Se fosse possível acessar as urnas pela internet, aí 
sim seriam em tese mais fáceis eventuais fraudes.

 - E se alguém furtar uma urna, poderá instalar nela um 
sistema que possa provocar alteração dos votos? – perguntou-me 
um eleitor.

 Aí é querer complicar, apenas. Mas como furtar uma 
urna, levar para casa, alterá-la, e depois invadir novamente o de-
pósito da Justiça para devolvê-la no lugar onde ficam as urnas 
guardadas a sete chaves?

 Poderia acontecer isso, sim, em tese. Mas como fazer 
isso sem ser notado? É bom lembrar que no local em que as 
máquinas são guardadas há um sistema de segurança adequado, 
contando inclusive com câmeras em funcionamento ininterrupto.

 E mesmo que fosse possível o furto de algumas urnas 
para fins de violação, sem que a subtração fosse descoberta, de 
nada adiantaria, pois a violação seria facilmente detectada no 
momento da inspeção técnica, antes da votação.

 Vejam bem, estou falando da possibilidade de furto de 
uma ou algumas urnas, com inserção de programa que possa al-
terar o sistema oficial. É algo que considero fora de cogitação, 
mas, se porventura acontecer, ainda isso seria completamente in-
capaz de mudar o resultado de uma eleição, principalmente em 
se tratando de pleito presidencial com dezenas de milhões de 
votos. 

 Portanto, vamos parar com esses boatos irresponsáveis 
de que as urnas eletrônicas não são seguras. Muitos países es-
tão procurando nosso sistema exatamente em razão da segurança 
que apresenta.

As urnas eletrônicas
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Aposentado que precisa de cuidador 
tem direito a adicional de 25%

Quem é aposentado e precisa de 
cuidados especiais, de um cuidador ou 
acompanhante, pode solicitar via judi-
cial um adicional de 25% sobre o valor 
da sua aposentadoria.

O entendimento do STJ veio em 22 
de agosto desse ano, mas por desconhe-
cimento do direito muitos aposentados 
e familiares acabam não fazendo esse 
acionamento.

O advogado Jalmo Fornari, pós gra-
duado em direito previdenciário, expli-
ca que inicialmente entendimento da 
justiça abrangia apenas os aposentados 
por invalidez, como diz o artigo 45 da 
Lei 8213/91, onde  cita que “o valor da 
aposentadoria por invalidez do segurado 
que necessitar da assistência permanente 
de outra pessoa será acrescido de 25% 
(vinte e cinco por cento)”, no entanto, 
na decisão de 22 agosto desse ano, o 
Superior Tribunal de Justiça, entendeu 
que todo o aposentado, que por ventura 
venha a precisar dos serviços de um cui-
dador tem direito ao adicional.

Como o INSS está recorrendo da de-
cisão, ainda não foi lançada uma Nor-
mativa para regulamentar a regra, no 
entanto, como a decisão do STJ serve de 
jurisprudência para as instâncias inferio-
res os aposentados que quiserem já po-
dem fazer o pedido administrativamente 
no INSS ou via judicial.

No julgamento, seguindo o voto da 
ministra Regina Helena Costa, o acrés-
cimo foi estendido às demais modalida-
des de aposentadorias, como por idade e 
tempo de serviço.

Em seu voto, a ministra destacou que 
qualquer segurado do INSS pode pas-
sar por uma situação de vulnerabilidade 

e necessidade de auxílio permanente. 
“Não podemos deixar essas pessoas sem 
amparo”, afirmou Regina Helena.

Seguiram Regina Helena os minis-
tros Og Fernandes, Herman Benjamin, 
Napoleão Nunes e Benedito Gonçalves.

O acréscimo de 25% será devido 
mesmo que o valor a ser pago ao aposen-
tado atinja o teto do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), atualmente em 
R$ 5.645.

O caso analisado em agosto no STJ 
teve origem no Rio Grande Sul. Uma 
trabalhadora rural aposentada por idade 
pediu acréscimo de 25% na aposenta-
doria porque precisava de cuidado per-
manente. Segundo o processo, em 2013, 
ela pediu o benefício primeiramente pela 
via administrativa ao próprio INSS. O 
órgão, porém, informou que o benefício 
só se aplicava para aposentadorias por 
invalidez.

Aposentados por idade ou por tem-
po de contribuição pelo INSS, que 
comprovem a necessidade de acom-
panhamento permanente, podem con-
quistar, na Justiça, o direito ao adicio-
nal de 25% na aposentadoria.

A Justiça não deve fazer diferença 
entre o aposentado por invalidez que 
necessita de auxílio permanente de 
terceiro e outro aposentado por qual-
quer modalidade de aposentadoria que 
passe a sofrer de doença que lhe torne 
incapaz de cuidar-se sozinho.

No dia 22/08/2018 o STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) fixou a seguinte 
tese (julgamento do tema 982):

“Comprovada a necessidade de as-
sistência permanente de terceiro, é de-
vido o acréscimo de 25%, previsto no 
artigo 45 da Lei 8.213/1991, a todas as 
modalidades de aposentadoria.”

A tese foi fixada em recurso repe-
titivo e deverá ter aplicação em todas 
as instâncias da Justiça, nos termos do 
art. 1.039 do CPC. No entanto, é possí-
vel que o INSS recorra ao STF.

Lembrando: o adicional de 25% 
não deve ser limitado à aposentadoria 
por invalidez.

Em 2016, a TNU (Turma Nacional 
de Uniformização dos Juizados Espe-
ciais Federais) já havia firmado enten-
dimento favorável ao segurado (Pro-
cesso nº 5000890-49.2014.4.04.7133 
/ RS)

A aposentada entrou com processo 
na Justiça na cidade gaúcha de Porto 
Xavier, mas o juiz de primeira instância 
concordou com os argumentos do poder 
público.

Ela recorreu ao Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF-4), que re-
formou a decisão. Para o TRF-4, o be-
nefício deveria valer para todos os apo-
sentados, considerando o princípio da 
igualdade.

Conforme o processo, o INSS recor-
reu da decisão do TRF-4 ao STJ e ao 
próprio STF. O argumento do governo 
é que a ampliação do benefício seria 
ilegal, uma vez que a lei estipulou a va-
lidade apenas para a aposentadoria por 
invalidez.

O STJ aplicou no processo a regra 
do recurso repetitivo. Por isso, o enten-
dimento pode valer para todos os casos 
semelhantes que tramitam na Justiça.

Quem tem direito

Inicialmente o beneficio só contemplava aposentador por invalides
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Conselho Municipal da saúde 
aprova gastos em Vista Gaúcha

No último dia 10/10, o Conselho Mu-
nicipal da Saúde de Vista Gaúcha, esteve 
reunido para analisar os gastos realiza-
dos no quadrimestre de 01 de maio a 31 
de agosto de 2018 na Secretaria Munici-
pal de Saúde de Vista Gaúcha.

De acordo com levantamento da Se-
cretaria Estadual de Saúde – Fundo Es-
tadual de Saúde, neste segundo quadri-
mestre o Município gastou com saúde 
19,35% da receita liquida do orçamento 
do Município de Vista Gaúcha. Os re-
cursos Municipais aplicados em saúde 
somaram R$ 900.569,19 (Novecentos 
mil, quinhentos sessenta e nove reais 
e dezenove centavos), Estaduais R$ 
94.077,11 (Noventa e quatro mil, setenta 
e sete reais e onze centavos), Federais 
R$ 279.045,12 (Duzentos e setenta e 
nove mil, quarenta e cinco reais e doze 
centavos), totalizando R$ 1.273.691,42 
(Um milhão, duzentos e setenta e três 
mil, seiscentos e noventa e um reais e 

quarenta e dois centavos).o Conselho 
também aprovou a aquisição de uma 
Ambulância nova SEMI UTI equipada 
no valor aproximado de R$ 170.000,00 
(Cento e setenta mil reais), recursos do 
Ministério da Saúde R$ 80.000,00 (Oi-
tenta mil reais) e contra partida do Muni-

cípio R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). 
Para o Prefeito Celso José Dal Cero a 
saúde é prioridade para a Administração 
Municipal de Vista Gaúcha, “não vamos 
poupar recursos financeiros para atender 
bem nossa população vistagauchensse”, 
Concluiu Dal Cero.

Conselho avaliou os gastos do último quadrimestre
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Ascom/Vista Gaúcha

Como já é de costume e vem aconte-
cendo a vários tempos a Administração 
Municipal de Vista Gaúcha, vem repas-
sando recursos financeiros a entidades 
do Município , como forma de incen-
tivo e apoio as mesmas. Lei Municipal 
contempla o repasse de até R$ 1.000,00 
(Um Mil Reais) por entidade devida-
mente constituída no Município para 
pagamento de sonorização por ocasião 
de realização de eventos. 

Segundo o Prefeito Municipal Celso 
José Dal Cero esta é uma forma de apoio 
e incentivo as entidades do município e 
com isso proporciona uma maior garan-
tia as entidades na ocasião da realização 
dos seus eventos, “os recursos repassa-
dos quase sempre cobrem as despesas 
com a animação, ou seja, a Banda que 
anima o evento”. No ano já foram repas-
sados R$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil 
e quinhentos reais).

Vista Gaúcha
 repassa recursos 

para entidades
Ascom/Vista gaúcha
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Desafio para garantir acessibilidade urbana 
em Tenente  Portela

Acessibilidade de mobilidade urbana 
é atualmente uma preocupação recor-
rente em todas as cidades do mundo. No 
Brasil ainda mais, uma vez que o país 
nunca se preocupou com tal questão e 
agora corre atrás da maquina para garan-
tir uma melhor acessibilidade para seus 
cidadãos.

Em Tenente Portela, dez anos atrás, 
a acessibilidade era quase zero e as dis-
cussões sobre o assunto também extre-
mamente reduzida, mas a realidade vem 
vagarosamente se transformando com o 
passar dos anos.

Acontece que a expectativa de vida 
do brasileiro aumentou muito nos úl-
timos anos.  Atualmente ao nascer  há 
uma expectativa de que o cidadão viva 
em média até os 75,8 anos.

A realidade se transformou nos últi-
mos anos. Aquela imagem do idoso sem-
pre dependente de outras pessoas, está 
cada vez mais rara. Hoje além de viver 
mais, as pessoas vivem com melhor qua-
lidade de vida e isso faz com que essa 
pessoa, que antigamente saia de casa 
apenas para receber sua aposentadoria e 
olhe lá, hoje transite por todas as partes, 
faça compras, realize caminhadas e bus-
que a solução para suas próprias ques-
tões de maneira independente. 

A mesma situação é observada com 
deficientes físicos, por exemplo, que ne-
cessitam de auxilio de  cadeiras de ro-
das, muletas ou bengalas. Essas pessoas 
estão inseridas dentro da sociedade e no 
dia-a-dia dos centros urbanos, exigindo 
uma adequação para que possam se lo-
comover com rapidez e fluidez.

O trânsito de pessoas idosas e com 
capacidade limitada de locomoção em 
Tenente Portela aumentou significativa-
mente com o crescimento do Hospital 
Santo Antônio.

O mesmo cidadão que muitas vezes 
vem ao município para a realização de 
algum exame médico ou para alguma 
consulta, oriundo de pequenas cidades 
da região ou de fora delas, aproveita a 
oportunidade para conhecer a cidade ou 
para fazer compras no comércio mais di-
versificado , além é claro, dos moradores 
portelenses que se locomovem por todos 
os cantos e exigem uma pronta reposta 
do poder público em garantir acessibili-
dade e facilidades para esse cidadão.

O município vem se adequando aos 
poucos nesta questão. O diretor do De-
partamento de Transito do município 
Juares Pizzutti garante que há por parte 
do departamento uma preocupação para 
garantir essa acessibilidade prioritária 
para essas pessoas.

Ele cita por exemplo que o município 
realiza nesse momento uma adequação 
nos estacionamentos  prioritários que até 

então eram de dedicados para os idosos 
e que agora serão também elaborados 
para os deficientes físicos e cadeirantes.

Ele reconhece que há uma dificulda-
de neste quesito, já que historicamente o 
poder publico nunca cobrou das novas 
construções por exemplo que fossem 
deixados rampas de acessos para cadei-
rantes e isso acaba dificultando os avan-
ços neste sentido.

Pizzutti cita que nos próximos dias 
diversos passeios públicos que não tem 
esse tipo de acesso passarão a ter, já que 
o departamento de trânsito está traba-
lhando para garantir isso, fazendo, com 
recursos próprios da administração esse 
tipo de trabalho e garantiu que o poder 
público está se adequando para fiscali-
zar as construções obrigando que novas 
obras já o façam adequadamente com as 
necessidades que se fazem exigidas ao 
momento atual.

A acessibilidade do pedestre também 
é preocupação do departamento e conse-
lho de trânsito, conforme Juarez Pizzut-
ti, por isso existe no município uma pre-
ocupação  com pinturas com as faixas de 
segurança e outras sinalizações de tran-
sito que se desgastam por ocorrência do 
tempo ou pelo alto fluxo de veículos e 
pedestres que transitam por elas.

O município ainda carece de inves-
timentos que tenham por objetivo criar 
infraestrutura capaz de auxiliar na quali-
dade de vida da comunidade como pista 
de caminhada, ou área, para ciclismo.

Apesar das ações que estão sendo to-
madas na cidade para melhorar a acessi-
bilidade urbana, há uma questão que se 
apresenta como recorrente desafio para 
o poder publico municipal. Enquanto o 

Centro da cidade se adapta aos poucos, 
esse tipo de ação não é recorrente nos 
bairros e periferia, que ainda carece de 
muito investimentos.

Mesmo aqueles bairros onde há vi-
sivelmente uma melhor condição de 
vida, a acessibilidade ainda deixa muito 
a desejar, primeiro porque praticamente 
todos os bairros de Tenente Portela tem 
suas ligações com o centro feito através 
de calçamentos. Esse tipo de pavimen-
tação é um verdadeiro pesadelo para o 
transito de um cadeirante por exemplo, 
não raro, também se registra acidentes 
envolvendo idosos, que acabam caindo, 
prejudicados ou pelo desnível do piso de 
rolamento ou por buracos que se apre-
sentam na via.

Quando o assunto é passeio públicos, 
as áreas adjacentes de Tenente Portela 
deixam muito a desejar, ou pela falta 
deles, ou pelas péssimas condições de 
conservação. 

No descontrolado crescimento urba-
no é cada vez mais comuns ver grandes 
faixas de ruas que são desprovidos de 
qualquer passeio público para a locomo-
ção de transeuntes. 

Juares Pizzutti disse que esse é um 
problemas que demanda de bem mais 
investimentos urbanos, como asfalto nos 
bairros e assim por diante, algo que nes-
te momento é quase impossível.Tenente

 Portela

Falta de passeio 
complica 

acessibilidade 
nos bairros

No centro da cidade (acima) 
aos poucos Tenente Porte-
la vai se transformando e 
garantindo facilidade de 
acesso para todos. Já nos 
bairros (abaixo) ainda care-
ce de muitos investimentos.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Verea-

dores de  Derrubadas

GERAL

No dia quinze 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 CAR-
VALHO. A sessão também contou com a presença dos Vereado-
res: LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, 
DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, MAGNUS ANTÔNIO GEROL-
DINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO MACHADO 
VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI, bem como com a 
ausência justificada do Vereador Erno Bomm, o qual encontra-
-se em viagem acompanhando o Prefeito Municipal, Sr. Alair 
Cemin, em audiências junto ao Governo do Estado, Secretaria 
de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nas tratativas para 
a municipalização da gestão do Turismo junto ao Parque Esta-
dual do Turvo. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 033/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 
1º de outubro de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
034/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 08 de outubro 
de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os se-
guintes Vereadores: 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Requereu ao 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. Cristiano 
Carvalho, solicitando envio de ofício a todas as Escolas Muni-
cipais e Estadual de Derrubadas, parabenizando a todos os (as) 
professores (as) pela passagem do seu dia, hoje, 15 de outubro 
de 2018. Requereu da mesma forma a elaboração de mensagem 
e divulgação através da Rádio Progresso de Derrubadas, para-
benizando todos os ex-Professores (as), da mesma forma, pela 
passagem do seu dia. Este Requerimento foi aprovado por una-
nimidade, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

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

PROJETO DE LEI Nº 035/2018: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo 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 Per-
manentes.

A partir de um requerimento 
apresentado em plenário pelo 
vereador Rubens Antônio Fu-
rini e encaminhado pelo Poder 
Legislativo de Tenente Portela 
ao Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJ-RS), foi 
agendada uma reunião para 
tratar sobre a possibilidade de 
implantação da 2ª Vara Judicial 
na Comarca de Tenente Porte-
la, que compreende também os 
municípios de Barra do Guari-
ta, Derrubadas, Miraguaí e Vis-
ta Gaúcha.

No encontro realizado nes-
ta terça-feira (16), no Palácio 
da Justiça em Porto Alegre, a 
comitiva da microrregião, for-
mada por prefeitos, vereadores 
e advogados, apresentou o plei-
to à desembargadora do TJ-RS, 
Heloísa Helena Hernandez de 
Hernandez.

Segundo o advogado e vere-
ador em Tenente Portela, João 
Antônio Gheller, na ocasião, a 
comitiva entregou o documen-
to reivindicando a instalação da 

2ª Vara Judicial na Comarca de 
Tenente Portela. A solicitação 
é assinada por autoridades mi-
crorregionais e o Juiz de Direi-
to, Luís Gustavo Negri Garcia.

A desembargadora afirmou 
no decorrer da reunião que o 
atendimento ao pleito depende 
de um estudo de viabilidade e 
do processo de criação de uma 
nova Vara Judicial. As lideran-
ças da microrregião ressalta-
ram, na oportunidade, que o Fó-
rum de Tenente Portela dispõe 
de estrutura física satisfatória 
para implantação da 2ª Vara Ju-
dicial, necessitando somente de 
recursos humanos.

A Comarca de Tenente Por-
tela tem, atualmente, cerca de 
13 mil processos em andamento 
e a morosidade das decisões é 
uma constante preocupação dos 
profissionais do Direito e auto-
ridades. Esse assunto também 
foi debatido com a desembar-
gadora, que prometeu medidas 
paliativas no primeiro momen-
to para diminuir o número de 

ações que aguardam despacho.

Subseção da OAB:

Aproveitando a estadia na 
capital gaúcha, parte da comi-
tiva microrregional se reuniu 
com o presidente da OAB do 
Rio Grande do Sul, Ricardo 
Ferreira Breier. Na oportuni-
dade, foi solicitada a criação 
de uma Subseção da OAB em 
Tenente Portela.

Diante dos vereadores e 
advogados portelenses, o pre-
sidente da OAB afirmou que a 
instalação de uma nova Subse-
ção depende da disponibilida-
de de recursos financeiros e do 
cumprimento de determinados 
requisitos, no entanto, se com-
prometeu em revitalizar a sala 
da OAB no Fórum de Tenen-
te Portela com mais móveis e 
equipamentos.

Atualmente, os advogados 
da microrregião de Tenente 
Portela são vinculados a Subse-
ção da OAB de Três Passos.

Reunião trata sobre implantação da 2ª 
Vara na Comarca de Tenente Portela

Comitiva participou de reunião em Porto Alegre

D
ivulgação

Três Passos vai sediar o 20º Encontro 
Regional de Corais da Melhor Idade

A Administração Munici-
pal de Três Passos por meio da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social vai sediar nesta 
sexta-feira, dia 19 de outubro, o 
20º Encontro Regional de Co-
rais da Melhor Idade.

O evento vai contar com a 
participação de nove corais, 
que somam 230 componentes, 
os quais representam os muni-
cípios de Três Passos, Campo 
Novo, São Martinho, Derruba-
das, Santo Augusto, Humaitá e 
Tiradentes do Sul.

Com o objetivo de promover 
a interação e a socialização dos 
idosos participantes dos grupos 
voltados à terceira idade, esta é 

uma iniciativa itinerante sedia-
da a cada ano por um município 
diferente. Três Passos sediou 
o encontro pela última vez em 
2013, e 5 anos depois volta re-

ceber o concerto de música na 
melhor idade.

O encontro vai acontecer no 
Centro Cultural 25 de Julho e 
terá início às 9 horas.

Coral de Três Passos

A Administração Municipal 
de Redentora continua inves-
tindo no desenvolvimento do 
município por meio de cursos 
que vão proporcionar geração 
de renda para as famílias das 
pessoas beneficiadas por eles. 
Foi concluído na quarta-fei-
ra, dia 17 de outubro, o curso 
“Técnicas básicas de confeita-
ria”, ministrado pela instrutora 
Rosemeri Thiesen, do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Co-
mercial (Senac), no Cras Sagra-
da Família.

O prefeito Nilson Paulo 
Costa e a primeira dama e res-
ponsável pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, 

Eliane Amaral Costa, prestigia-
ram o encerramento do curso, 
em que as alunas aprenderam as 
técnicas necessárias para prepa-
rar doces maravilhosos.

Segundo Eliane, a partir de 
agora as mulheres que partici-
param do curso estão aptas a 
dar início a seu negócio de con-
feitaria e destacar-se no merca-
do de trabalho.

Os cursos do Senac no Cras 
continuam até o final de novem-
bro. “Confecção de arranjos e 
criação de guirlandas diversas 
de porta” será de 7 a 26 de no-
vembro, às segundas e quartas-
-feiras. “Auto maquiagem para 
a maturidade” ocorrerá de 28 a 
30 de novembro.

Curso de confeitaria 
incentiva o 

empreendedorismo 
em Redentora
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Extravio de Diploma Universitário
ELSON DÁVILA DIMKÓSKI comunica que extraviou diploma de Medicina 
Veterinária concluído no ano de 2011 e cursado na FAI FACULDADES (atual 
UCEFF/Itapiranga SC). 

Extravio de Bloco
Carla Jordana da Motta Preuss residente no município de REDENTORA-RS, 
comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (152 349061 a 152 349070) com inscrição estadual sob o nº 
216 1044472 série P 152 349061.

GERAL

EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

As amigas Lua-
na Porto e Ana Sara 
Castamann, apro-
veitaram o feriado 

e foram passear em 
Buenos Aires. As 

meninas adoraram 
!!!!

O Casal Darcy e Tere To-
lotti, que atualmente fixam 
residência em Ijuí, estão 
aproveitando para conhe-
cer Turquia e seus pontos 
turísticos.

Quem ani-
versariou dia 21 
/09 foi o gatinho 
vitor, filho de 
Andréia Jacomini 
e Evandro Libar-
doni.

Completou 8 aninhos 
de idade no último 
dia 10 deste mês a 

gatinha Eduarda Bot-
tega, que festejou no 
último sábado junto 
com seus familiares 

e amigos. Estão de parabéns os papais Sarah e Vitor e o 
maninho Benicio com a chegada do novo inte-
grante da família, Miguel.

O ca-
sal Lara e 
Leonardo 

Vendrusco-
lo, fizeram 
uma turnê 

visitan-
do  vários 
países da 

Europa 

Escolas de Coronel Bicaco realizam ativi-
dades em comemoração ao dia da criança

O Município de Coronel Bi-
caco, através das Secretarias da 
Assistência Social e Educação, 
PIM/Criança Feliz Educação, 
realizou no último dia 12de ou-
tubro uma diversificada progra-
mação em homenagem ao dia 
das crianças.

Todas as escolas desenvol-
veram algum tipo e atividade, 
promovendo através de brin-
cadeiras e atividades lúdicas, a 
integração e a socialização das 
crianças.

Empresas parceiras como 
Sicredi e Focofarma, distribuí-
ram presentes às crianças. Tam-
bém foram servidos lanches, 

doces e refrigerantes, que com-
plementaram um fizeram um 
dia muito especial para toda a 
comunidade escolar.

Já nesta quarta, dia 17 de 
outubro, aconteceu uma inte-
gração de todas as escolas na 
quadra da Praça João Goulart, 
com brinquedos e distribuição 
de lanches.

Observador Regional

ANUNCIE AQUI...
(55) 3551-1877

Sua marca em 
evidência no 

jornal mais lido 
da região!!
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

GERAL

Corpo de Bombeiros  de Três Passos 
recebe novos equipamentos

Na manhã desta quarta-fei-
ra, dia 17 de outubro, o prefeito 
Municipal de Três Passos, José 
Carlos Amaral, fez a entrega de 
equipamentos de combate ao 
fogo ao Corpo de Bombeiros.

O ato aconteceu no Gabine-
te Municipal, quando o prefeito 
conferiu o Termo de Doação e 
Entrega aos representantes do 
Corpo de Bombeiros de Três 
Passos sargento Zaltron e sol-
dados Konzen e Escobar.

Na ocasião, os equipamen-
tos entregues foram 15 botas, 

15 luvas, 14 capacetes e 14 lan-
ternas. Outras duas licitações 
para a aquisição de mais equi-
pamentos estão em andamento.

 Os recursos são provenien-
tes do Fundo Municipal de 
Reaparelhamento do Corpo de 
Bombeiros (Funrebom), que 
no ano de 2017 repassou o va-
lor de R$102.897,36; já no ano 
de 2018 mais R$175.526,16, 
totalizando um investimento 
de R$334.526,16 destinados à 
aquisição de equipamentos de 
proteção e combate a incêndio 

e manutenção de viaturas e do 
aquartelamento.

A verba do Funrebom é ori-
ginada da taxa de expedição de 
alvará das inspeções obrigató-
rias previstas em lei em prédios 
e edificações feitas pelo Corpo 
de Bombeiros. Conforme res-
saltou o prefeito Municipal, o 
Funrebom serve como ferra-
menta de investimento para o 
Corpo de Bombeiros. “Um re-
cursos que ajuda na prestação 
de atendimento de qualidade à 
comunidade”, comentou.

Os equipamentos entregues foram 15 botas, 15 luvas, 14 capacetes e 14 lanternas

D
ivulgação

Unidade Sesc de Saúde 
Preventiva já está em Três 

Passos
Na manhã desta quarta-feira, 

dia 17 de outubro, aconteceu o 
lançamento da Unidade Sesc 
de Saúde 
Preven t iva 
(USSP), que 
está localiza-
da na Praça 
de Alimen-
tação do 
Parque Mu-
nicipal de Exposições, em Três 
Passos.

O ato contou com a presença 
de autoridades municipais par-
ceiras da iniciativa, que compu-
seram o palanque oficial, sendo 
elas, o prefeito Municipal José 
Carlos Amaral, o vice-prefeito 
Jorge Leandro Dickel, o presi-
dente da Câmara de Vereadores 
Ido Rhoden, o presidente do 
Sindilojas Celeiro Antônio Gra-
nisch, a secretária Municipal de 
Saúde Adelaide Hertz, o gerente 
do SESC Santa Rosa Edson Flo-
res de Campos e o presidente do 

Lions Tucumã Elvio Specht.
Mais de 1200 exames foram 

agendados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saú-
de, oferecidos 
t o t a l m e n t e 
gratuitos à po-
pulação com o 
objetivo de es-
timular a reali-
zação de exa-

mes preventivos e de promover 
ações educativas em saúde.

Os exames de mamografia, 
eletrocardiograma, ultrassono-
grafia, consultas oftalmológicas 
e testes de glicose, trigliceríde-
os e colesterol serão realizados 
de 22 de outubro a 13 de no-
vembro. A iniciativa, que pela 
primeira vez está em Três Pas-
sos, é promovida pelo Sistema 
Fecomércio-RS/SESC em par-
ceria com o Sindilojas Celeiro e 
conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal e Lions Clube Tucu-
mã.

UNIDADE 
FICARÁ EM TRÊS 

PASSOS ATÉ 13 
DE NOVEMBRO
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

         Conta a lenda da erva-mate que um velho guerreiro guara-
ni vivia triste em sua cabana pois já não podia sair para as guerras, 
nem mesmo para caçar e pescar, vivendo só com sua linda filha Yari, 
que o tratava com muito carinho, conservando-se solteira para melhor 
dedicar-se ao pai.

          Um dia, Yari e seu pai receberam a visita de um viajante que 
pernoitou na cabana recebendo seus melhores tratos. A jovem cantou 
para que o visitante adormecesse e tivesse um sono tranquilo, entoan-
do um canto suave a triste.

           Ao amanhecer, o viajante confessou ser um enviado de 
Tupã, e querendo retribuir-lhes a hospitalidade, disse que atenderia a 
qualquer desejo, mesmo o mais remoto. O velho guerreiro, sabendo 
que sua jovem filha não se casara para não abandoná-lo, pediu-lhe 
que fosse lhe devolvidas as forças, para que Yari se tornasse livre.

             O mensageiro de Tupã entregou ao velho guerreiro um 
galho de árvore de Caá, ensinando-lhe a preparar uma infusão que lhe 
devolveria todo o vigor. Transformou ainda Yari, em deusa dos ervais 
e protetora da raça Guarani, sendo então chamada de Caá-Yari, a deu-
sa da erva-mate. E assim, a erva foi usada por todos os guerreiros da 
tribo, tornando-os mais forte e valentes.

             Quando os espanhóis por aqui chegaram, encontraram os 
índios guaranis dóceis e receptivos, já então utilizando uma bebida 
que sorviam em cabaças (porongos) por meio de um canudo, prepara-
da com folhas de uma árvore nativa da região chamada “caá” dizendo 
que esta lhes havia sido dadas pelo deus Tupã. De imediato os espa-
nhóis adquiriram este hábito e passaram a tomar o chimarrão, desde 
os soldados até os oficiais, sem distinção de classes sociais.

              O chimarrão tradicional e salutar hábito do Rio Grande 
do Sul, é um símbolo da hospitalidade do gaúcho, que oferece sempre 
e qualquer visitante. Atualmente é bebido em uma cuia onde deposi-
tamos um pouco de erva-mate já moída e de onde sorvemos o líquido 
(água quente ser ferver) através de uma bomba de metal.

                O costume de tomar chimarrão está bastante difundido, 
tanto no meio rural como no urbano e faz parta da vida do gaúcho 
desde o amanhecer até a noite, quando encerra suas tarefas do dia.

                 E dentre tantas, também tem os mandamentos do chi-
marrão:

                 1º - Não peças açúcar no mate. Chimarrão tem que ser 
amargo.

                2º - Não diz que chimarrão é anti-higiênico. Tu podes 
até achar anti-higiênico pôr a boca onde todo mundo põe. Claro que 
é. Só que tu não tens o direito de proferir tamanha blasfêmia em se 
tratando do chimarrão.

                 3º - Não digas que o mate está quente demais. Se todos 
estão chimarreando sem reclamar da temperatura da água, é porque 
ela é perfeitamente suportável por pessoas normais.

                  4º - Não deixes um mate pela metade. Apesar da 
semelhança que existe entre o chimarrão e o cachimbo da paz, há 
diferenças fundamentais. Com o cachimbo da paz, dá-se uma tragada 
e passa-o adiante. Já o chimarrão tu deves tomar toda a agua servida.

                  5º - Não te envergonhes do ronco no fim do mate. Se, ao 
acabar omate, sem querer fizeres bomba “roncar” não te envergonhes. 
Está tudo bem, ninguém vai te julgar mal-educado.

                   6º - Não mexas com a bomba. A bomba do chimarrão 
pode muito bem entupir, seja por culpa dela mesma, da erva ou de 
quem preparou o mate. Se isso acontecer, tens o direito de reclamar.

                   7º - Não altere a ordem em que o mate é servido. Roda 
de chimarrão funciona como cavalo de leiteiro. A cuia passa de mão 
em mão sempre na mesma ordem.

                    8º - Não “durmas” com a cuia na mão. Tomar mate 
solito é um excelente meio de medira sobre as coisas da vida. Tu ma-
teias sem pressa, matutando, recordando...

                    9º - Não condenes o dono da casa por tomar o primeiro 
mate.  Se tu julgas o dono da casa um grosso por preparar o chimarrão 
e tomar ele próprio o primeiro mate, saibas que grosso é tu. O pior 
mate é o primeiro e quem o toma está te prestando um favor.

                   10º - Não digas que o chimarrão dá câncer na garganta. 
Pode até dar, mas não vai ser tu, que pela primeira vez pegas na cuia, 
que irás dizer com ar de entendido que chimarrão é cancerígeno. Se 
aceitaste o mate que te ofereceram, toma e esquece o câncer. Se não 
dá para esquecer, faz o seguinte: pede uma Coca-Cola com canudi-
nho, que ela....etc., etc.

                                                                                   Até a próxima.

A Lenda do Chimarrão

Enxurradas destroem pontes e bueiros 
no interior de Tenente Portela

As constantes e fortes chu-
vas dos últimos dias provo-
caram a destruição de pontes 
e bueiros nas localidades de 
Burro Magro, Baixo Lajeado 
Azul, Linha Baumgarten, Ga-
melinhas e Lajeado dos Ma-
chados.

Recentemente, a equipe da 
secretaria municipal de De-
senvolvimento Rural (SDR) 
começou o trabalho de recu-
peração das pontes e bueiros 
danificados, utilizando pran-
chões de madeira e o madeira-
mento roliço nas estruturas.

Conforme o titular da SDR, 
Mauro Ludwig, o objetivo é 
garantir a realização do trans-
porte escolar e a trafegabili-
dade nos locais afetados pelas 
enxurradas. – Estamos com a 
equipe em alerta, pois a previ-
são é de que as chuvas prossi-
gam nos próximos dias. Vamos 
monitorando diariamente os 
pontos de risco – frisou o se-
cretário.Equipe trabalhando na recuperação de uma ponte

A
scom

/Tenen. Portela

Chuvas causam estragos no interior de 
Miraguaí e aulas são suspensas

Segundo o site Observador 
Regional, as fortes chuvas des-
sa madrugada (18/10) que pro-
vocaram grandes estragos nas 
estradas, pontilhões e bueiros, 
levou o município de Miraguaí 
através da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura a sus-
pender o transporte escolar na 
área rural.

Com praticamente quase 
toda a rede viária danificada não 
restou outra solução a não ser 
suspender o transporte escolar 
nos turnos da tarde de hoje (18) 
e durante os turnos da manhã 
e tarde de sexta-feira (19/10), 
até que a Secretaria Municipal 
de Obras realize uma operação 
emergencial de desobstrução 
das vias.

As aulas nas escolas da Zona 
Urbana estão mantidas.

O
bservador R

egional
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Inicia Colheita do trigo no estado
Com 10% da área de trigo já 

colhida no Rio Grande do Sul, 
as produtividades situam-se 
ao redor dos 2.900 quilos por 
hectare, com qualidade entre 
regular e boa. De acordo com 
o Informativo Conjuntural di-
vulgado pela Emater/RS-Ascar 
nesta quinta-feira (18/10), as 
chuvas recorrentes e os dias 
nublados trazem apreensão aos 
produtores, que receiam perdas 
em qualidade do produto com 
a maior exposição do grão em 
maturação à umidade ambiente. 
Essas condições também têm 
provocado a ocorrência de gi-
berela e brusone, doenças que 
tendem a diminuir a produti-
vidade das lavouras e a depre-
ciar a qualidade dos grãos co-
lhidos. “Espera-se que durante 
o final desta semana a colheita 

se intensifique e seja possível 
observar, com maior precisão, 
os danos ocorridos”, destaca o 
diretor técnico da Emater/RS, 
Lino Moura.

As lavouras de canola do 
Estado estão em maturação dos 
grãos e colheita. Caso as con-
dições do tempo permitam, a 
colheita deve finalizar em al-
gumas regiões, como Noroeste 
e Missões. No Planalto Médio, 
a colheita deverá iniciar nos 
próximos dias. No Noroeste, as 
últimas áreas a serem colhidas 
têm apresentado grande de-
bulha das síliquas, o que pode 
diminuir a rentabilidade das 
lavouras. A cultura apresenta 
bons índices de aceitação pe-
los produtores, pois com preços 
iguais aos da soja, ela promove 
boa rentabilidade e diversifica a 

propriedade.

GRÃOS DE VERÃO
A semeadura do milho avan-

çou pouco e atinge 55% da área 
plantada no Estado. Atualmen-
te, 98% das lavouras estão em 
desenvolvimento vegetativo e 
2% entrando na fase inicial de 
floração. No geral, as lavouras 
expressam bom estado fitossa-
nitário e bom desenvolvimen-
to vegetativo, com as plantas 
apresentando tonalidade verde 
escuro e atingindo porte consi-
derado satisfatório. 

Na soja, a semeadura se-
gue lenta, em função das chu-
vas ocorridas em áreas mais ao 
Norte do RS. Mesmo assim, 
cerca de 60 mil hectares já es-
tão plantados, principalmente 
nas Missões e no Noroeste. A 

expectativa é que a prática se 
intensifique na última semana 
de outubro e no início de no-
vembro. 

O feijão 1ª safra é semeado 
em várias regiões produtoras. 
No Baixo Vale do Rio Pardo, 
a semeadura foi concluída e 

no Alto da Serra do Botucaraí 
e Centro-Serra, segue em ritmo 
normal. No Litoral Norte, a im-
plantação das lavouras já ultra-
passa os 60% da área estimada. 
No Alto Jacuí e Noroeste Colo-
nial, o feijão está em desenvol-
vimento vegetativo.

Pi
xa
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y
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Alto volume de chuvas causa 
alagamento em Coronel Bicaco

As fortes chuvas registradas 
na madrugada desta quinta-fei-
ra (18/10) causaram alagamen-
tos e destruição também em  
estradas e bueiros em Coronel 
Bicaco.

As águas da chuva provo-
caram a saída do leito dos Rios 
Paiol e Faxinal que cortam a 
cidade em toda a sua extensão 
e por consequencia em alguns 
pontos como Vila Diniz e ou-
tros locais ocasionaram o re-
presamento da água causando 
inundação, interrompendo trân-
sito e causando transtornos.

Até o fechamento desta 
matéria a Coordenadoria da 
Defesa Civil local não  havia 
registrado nenhuma residência 
atingida.

Já no interior do município 
os estragos ocasionados pela 
chuva destruíram diversos tre-
chos de estradas, pontilhões e 
bueiros.  Segundo o Secretario 
de Obras uma equipe ainda está 
fazendo levantamento para dar 
números final da intempérie.

Observador Regional Fotos: O
bservador regional

Esporte
Campeonato municipal de 

Bochas de redentora

 A abertura do 2° Campeo-
nato Municipal de Bochas de 
Redentora, promovido pela Ad-
ministração Municipal, através 
da Secretaria Municipal de Es-
porte, Turismo e Lazer, junta-
mente com o CMD, aconteceu 
na sexta-feira, dia 12 de outu-
bro, no pavilhão da Comunida-
de Católica de Linha Mânica.

Um total de 20 quartetos 
estão inscritos para o campe-
onato. Na Chave A estão Vista 

Alegre D, CTG Darcy Fagun-
des A, Sítio Cassemiro A e Vila 
São João A. Na Chave B estão 
São Pio X, Bairro São José, 
CTG Darcy Fagundes B e Sí-
tio Cassemiro B. Chave C: São 
Jorge, São Paulo, Piscina e Câ-
mara de Vereadores. Chave D: 
Vista Alegre A, Vila São João 
B, Linha Mânica e Unidos pelo 
Esporte. Chave E: Linha Sole-
dade, Lajeado Barreiro, Vista 
Alegre C e Vista Alegre B.

Primeira rodada ocorreu em Linha Mânica

RDFOCO
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Tenente Portela sediou 1ª Conferên-
cia microrregional da pessoa idosa

Governo reconhece situação de emer-
gência de Crissiumal

Sindicato Rural de Tenente Portela 
empossa nova diretoria

Três Passos vai sediar encontro de Co-
rais da Terceira Idade

Bombeiros de Três Passos recebem 
novos equipamentos

Chuvas causam estragos em Mi-
raguaí, Coronel Bicaco e Portela

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

Erval Seco estuda decretar 
situação de emergência

Apesar dos alertas meteo-
rológicos, os moradores de Er-
val Seco, no norte do Estado, 
acordaram espantados com a 
quantidade de chuva. Entre 3h 
e 6h desta quinta-feira (18), fo-
ram 145mm — superior à me-
dia histórica gaúcha para todo 
o mês de outubro, que é de 
138mm. Devido aos estragos, a 
prefeitura finaliza levantamento 
e reúne documentos para decre-
tar situação de emergência.

Com a chuvarada, o Rio 
Lambedor, que corta a cida-
de, transbordou e invadiu pelo 
menos 60 residências. Quem 
mora mais próximo da região 
ribeirinha teve de sair de casa. 
A prefeitura ainda faz o levan-
tamento, mas já disponibilizou 
lona para algumas residências 
destelhadas e colocou à dispo-
sição dois abrigos públicos para 
quem não conseguir voltar para 
a casa.

Um dos locais atingidos foi 
o Lar Samaritano. O espaço que 
acolhe idosos abandonados por 
familiares ficou encharcado. Os 
inquilinos foram retirados e en-
caminhados para uma ala vaga 
do hospital da cidade. A entida-
de solicita apoio com doações 
de alimentos, roupas, calçados 
e cobertores.

Além dos imóveis, pontes 
foram danificadas, estradas es-
tão interrompidas e diversas la-
vouras foram danificadas pelo 
excesso de água. Secretarias 
municipais e a Emater estão en-
volvidos no levantamento.
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