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Bandeira Laranja  (RISCO MÉDIO)
Depois de algum tempo a região volta para a bandeira laranja, o que significa que o risco de contágio pelo Coronavírus é médio. 

Casos ainda estão ocorrendo na região, no entanto, a tendência é que a estabilização que já está sendo notada no estado comece a ser 
sentida por aqui. Com a bandeira laranja as restrições são bem menores a vida urbana começa a dar sinais de normalidade.
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2 Editorial

TEMPOS DE PANDEMIA - ALFABETIZAR É POSSÍVEL?

Seja em tempos como o que estamos vivendo, de distanciamento social devido a Covid-19, com 
as crianças em casa, sem aula, seja em tempos “normais”, com as crianças indo regularmente à es-
cola, cabe sempre nos perguntar: como alfabetizá-las de forma adequada? Afinal, em que consiste o 
processo de alfabetização? Devido à suspensão das aulas por conta do combate ao novo coronavírus, 
surge outra questão, em especial para aqueles que são pais ou responsáveis por crianças que estão em 
alfabetização: O processo de alfabetização deve ser interrompido em tempos de pandemia? Os pais 
podem continuar esse processo de alguma forma?

Segundo Higa: “A criança está em desenvolvimento e aprende o tempo todo, logo a alfabetização 
pode prosseguir em casa com o auxílio da família. Mesmo distante, o professor pode propor e indicar 
atividades, materiais, jogos e brincadeiras que darão continuidade ao processo de alfabetização”. E é 
assim que tem acontecido na nova rotina dos nossos alunos. Higa destaca ainda, que a participação 
dos pais e das mães é de extrema importância durante a alfabetização das crianças, mas não somente 
no período da quarentena. 

Sabemos que, para os professores esta transição imediata e não planejada para o ensino online 
trouxe grandes desafios. Porém, estamos nos reinventado e criando novas possibilidades. Também 
precisamos como educadores instruir, pais ou responsáveis, sobre a importância da criança ter uma 
rotina diária e da importância da brincadeira. Pois, ao mesmo tempo em que aprende brincando, brinca 
aprendendo. Assim, quanto mais lúdicas forem as atividades, maior a diversão e a aprendizagem.

Portanto, são em momentos como esse de pandemia que surgem grandes aprendizados. Estudos 
indicam que tudo isso vai passar e nós, adultos, lembraremos de uma situação de caos completo, na 
saúde, na educação e na economia, mas na memória das crianças estarão às refeições em família, as 
histórias ouvidas, as brincadeiras e os momentos em que todos estavam juntos, os vídeos da Profes-
sora, as lives, entre outras. Pensando em tudo o que foi exposto e no momento atípico que estamos 
vivendo, a união da família com a escola é primordial e, para que tenhamos um retorno mais positivo é 
essencial contar com a dedicação dos pais das crianças, auxiliando-as nesse processo. Isso fará grande 
diferença no aprendizado das mesmas.

Professora: Cecilia Teresinha Olbermann

Bastou a lei favorecer a simplicidade dos processos licitatórios 
com vistas à aquisição de equipamentos e serviços, dentro das 
urgências impostas pela pandemia, para os ladrões saírem da ca-
verna. E entrarem em operação nos suntuosos gabinetes do poder. 
Seis governadores de estado estão sendo investigados. Estima-se 
que fraudes, segundo matéria da Veja, se elevem a R$ 4 bilhões. 
O governador do Rio de Janeiro, ex-magistrado que ganhou fama 
por linha dura, foi afastado do cargo pelo STJ. A Polícia Federal 
e o Ministério Público já identificaram operações fraudulentas em 
19 estados da federação!

 Impressiona particularmente o histórico de corrupção no Rio 
de Janeiro. Seis governadores fluminenses se envolveram com es-
quemas corruptos que, de longa data, infestam o ambiente político 
local. Alguns conheceram por trás das grades o sistema peniten-
ciário sobre o qual, um dia, exerceram competências de ofício. 
A Alerj e a Câmara de Vereadores do Rio são o que se sabe. Ali, 
rachadinha é tira-gosto, antes do banquete.

Diante disso, cabe a pergunta: de onde procede tanta fragilida-
de moral, incapaz de resistir à tentação do dinheiro farto e fácil da 
corrupção? De um lado, a punibilidade tornou-se hipótese remo-
tíssima e a punição por esse específico crime faz gemer as entra-
nhas do STF, sempre pronto a conviver com a morosidade dos me-
andros processuais e com a benevolência das execuções penais. 
De outro, como confessou abertamente Sérgio Cabral, condenado 
a 280 anos de prisão, “apego a poder e dinheiro é um vício”.

Como se forma esse vício? Como todo vício, ele implica uma 
confusão conceitual entre satisfação e felicidade, fazendo da vida 
um inferno entre prazeres ocasionais. É a história de todos os de-
pendentes. Acontece que nossa sociedade deixou de lado verda-
des, princípios e valores para cair na lassidão moral e no cinismo 
dos quais a corrupção é apenas uma das mais visíveis consequên-
cias.

É bem característica destes nossos tempos a troca dos sólidos 
fundamentos de uma vida digna pela moeda vulgar do “politica-
mente correto”. Há mais espaço para a hipocrisia dos antifas do 
que para a instituição familiar, o respeito à vida, a religião e o 
amor a Deus.

Se os valores rejeitados são ditos tradicionais, como definir 
os “não tradicionais”? Será necessário espremer às últimas go-
tas o pensamento picareta e a novilíngua para nominá-los com 
um adjetivo decente. E mais, se os valores tradicionais forem tão 
desprezados quanto gostariam seus detratores, tornar-se-á neces-
sário convocar Diógenes com sua lanterna para encontrar o bom 
cidadão, o bom político, a boa instituição. E até mesmo o dinheiro 
roubado.

A POLÍTICA DOS 
LADRÕES

Nos dias atuais quando falamos em ensino EaD percebemos que 
tivemos um avanço no que se fala em democratização da educação, ou 
seja, com a popularização dessa modalidade de ensino ela acabou por 
flexibilizar o ingresso de pessoas que antes não tinham essa condição, 
seja por falta de tempo ou por questões financeiras.

O Ensino à Distância barateou o curso de graduação, abriu novas 
possibilidades e está crescendo a cada ano de maneira muito rápida, 
permitindo, por exemplo, que centros menos populosos, que antes não 

teriam condições de ter uma faculdade, agora a desfrutem.
O EaD a cada dia nos mostra mais, o quanto ele está inserido em nosso meio, muitas pessoas estão 

tendo uma maior oportunidade de ensino graças a esta facilidade. Por outro lado, é inegável que a in-
ternet mudou todas as formas de interação entre os seres humanas e com uma expectativa de evolução 
inimaginável é fácil de prever que cada vez mais atividades serão feitas no campo virtual.

Se por um lado, essa facilidade garante o acesso, permite o ensino, sejamos justos, de qualidade, 
para todas as pessoas, por outro ela tira do universitário a vivência do ambiente estudantil. O aluno da 
modalidade EaD não sabe quem são seus colegas, dificilmente saberá o que é jogar conversa fora ou 
debater as suas demandas com outros colegas, ouvindo outras opiniões e ideias, o que se não faz parte 
diretamente da formação profissional, faz parte da formação humana.

No entanto, nesta fase difícil que estamos vivendo com a pandemia, o EaD se mostrou ainda mais 
presente no ensino, onde tudo parou, o EaD segue ativo com algumas adaptações, mas que deixa o 
aluno com tranquilidade no aprender da mesma forma.

No final das contas, podemos resumir que a educação à distância tem mais pontos positivos do que 
negativos e cumpre um papel fundamental. Seria loucura pensar hoje que ela possa deixar de existir, 
muito pelo contrário, essa modalidade de ensino caminha a passos largos para engolir, dentro de alguns 
anos ou décadas, aquilo que conhecemos como educação presencial e tradicional. As classes e institui-
ções não se derem conta disso, infelizmente vão ficar para trás.

A internet mudou a forma com que vemos o mundo, a forma com que pensamos, a forma com que 
trabalhamos e a forma com que interagimos e também mudou a forma com que estudamos. O movi-
mento rápido que existe no ensino superior começa a respirar na educação básica e felizmente não há 
como  parar isso.

Educação à distância



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.
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HumorTrês Passos com  4 
candidatos

O grupo que liderá o município, hoje 
com Zé Carlos do PTB no comando e 
Doutor Jorginho do PT de vice, deve 
inverter a chapa partidária, com a indi-
cação de Jorginho como candidato a pre-
feito e o vereador do PTB, Ido Rhoden 
como vice. Rhoden é o vereador com 
maior número de mandatos consecuti-
vos no município, estando atualmente 
na sua 7º legislatura. O PSDB da de-
putada Zilá, que concorreu na última 
eleição, terá a cabeça de chapa liderada 
pelo vereador Arlei Tomazoni. Seu vice 
virá do MDB, os dois partidos são alia-
dos históricos, e o nome indicado é do 
pastor da Igreja Batista, Rodrigo Ipê. Já 
o PP deve concorrer com chapa pura, 
ou seja, com prefeito e vice vindos da 
sigla, com o empresário Enir Reginat-
to como candidato a prefeito e o servi-
dor público Vanderlei Alves como vice. 
Essa será a primeira vez que Reginatto 
disputa um cargo público. Outro parti-
do que deve lançar chapa pura é o PSB, 
que tenta emplacar o nome de Roberto 
Prediger como cabeça de chapa. Interes-
sante que  Prediger já foi vice e prefeito 
de Esperança do Sul, estando no poder 
do município vizinho entre 2005 e 2016. 
Em 2018 ele concorreu a deputado, sem 
sucesso. O vice do mesmo partido será 
Márcio Schimidt, locutor e presidente da 
sigla no município.

O professor chamou 
uma aluna da classe e per-
guntou: - Rosana, me diga, 

qual é o elemento tem a fórmula quí-
mica H2SO4? A garota colocou um de-
dinho na boca, pensou, pensou e disse: 
- Ai professor... tá na ponta da língua! 
E o mestre: - Então, cospe logo que é 
ácido sufúlrico!

****
O condenado à 

morte recebeu a vi-
sita do padre: - Meu 
filho, eu vim aqui 
lhe trazer a palavra 
de Deus! E o con-
denado, com ar de malandro: - Perdeu 
a viagem, chefia... Daqui a pouco vou 
estar falando com ele pessoalmente!

****
O médico chega pro sujeito no leito 

pós-operatório: - Seu Rubinstein, tenho 
boas e más notícias. Quais o senhor 
quer primeiro? - As más. - Infelizmente 
tive que amputar ambas as suas mãos! 

- ó meu Deus! 
Que tragédia! 
E as boas? - 
Já encontrei 
c o m p r a d o r 
pro seu piano!

****
Depois de 

anos de aná-
lise, o sujeito descobre, traumatizado 
que, além dele próprio, o pai, o avô e os 
cinco tios tinham tendências homosse-
xuais. O analista, espantado, pergunta: 
- Mas então ninguém gosta de mulher 
na tua casa ? - Claro que sim, doutor. 
Minhas quatro irmãs.

***
O chefe de departamento de pessoal 

da empresa justificando para o jovem 
solteiro porque não vai contratá-lo. - 
Desculpe, mas nossa empresa só tra-
balha com homens casados. - Por quê? 
Por acaso são mais inteligentes e com-
petentes que os solteiros? - Não, mas 
estão mais acostumados a obedecer.

Os votos cumulativos da convenção do MDB

O MDB, maior partido da nos-
sa região, também é o que mais 
apresenta disputa interna em di-
versos municípios. As conven-
ções servem para oficializar um 
nome a concorrer a um determi-
nado cargo. Em muitos casos isso 
ocorre anteriormente, uma vez 
que os acertos, reuniões e alinha-
mentos já vão ocorrendo muito 
antes das convenções, no entanto, 

em alguns casos configuram-se dois pretendentes pelo mesmo cargo, neste caso, os 
convencionais tem mais trabalho do que o normal e devem votar para escolher qual 
dos nomes ou projeto vai figurar como opções aos eleitores durante as eleições.

O estatuto de cada partido mantém suas singularidades para a escolha. No caso 
do MDB, existe a figura do voto cumulativo, ou seja, quando um mesmo nome pode 
votar mais de uma vez.

O manual do MDB divulgado pelo diretório estadual diz que pode votar, mem-
bros do Diretório Municipal; parlamentares do Partido com domicílio eleitoral no 
Município (vereadores, senadores, deputados estaduais e federais); os Delegados dos 
Municípios à Convenção Regional; membros do Diretório Estadual com domicílio 
eleitoral no município. É permitido o voto cumulativo, que consiste no voto dado 
pelo mesmo convencional credenciado por mais de um título. Exemplo: Membro 
do Diretório Municipal, Vereador, Delegado à Convenção Regional: vota três vezes. 
Logicamente, o convencional com voto cumulativo, neste caso, assinará a lista de 
presença três vezes.

***Dizem por aí que o prefeito de Mira-
guaí Ivonir Boton teria desistido de con-
correr a eleição municipal.
***As mesmas línguas dizem que o de-
salinhamento com a composição da cha-
pa seria um dos motivos.
***Dizem por aí que é feio usar o nome 
dos outros para conseguir convencer os 
convencionais.
***Também é feio demais mentir que 
contratou um marqueteiro que nem es-
tará trabalhando nessas eleições. Fica 
muito feio.
***Dizem por aí que se andar por como 
está andando os bastidores da politíca 
de Tenente Portela, o PSDB terá chapa 
pura. Havia expectativa de um vice do 
PTB, o que esfriou nesta semana.

***Seria essa a eleição dos herdeiros 
politícos?
***Dizem lá por Redentora que esse ra-
cha do MDB é definitivo.
***Ganhe quem ganhar a convenção, 
um grupo vai puxar pro lado oposto do 
grupo vencedor.
***Dizem por aí que teve mais de um 
nome testado pelo PP em uma pesquisa 
pelas ruas da cidade.
***Se for verdade, surge a pergunta: 
Será insegurança?
***Dizem por aí que uma colega está 
usando o retorno tão alto, que já está 
competindo com  ao som da academia...
kkkk
***Dizem por aí que esse dizem por ai 
está muito politíco.kkk
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SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro 
Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

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

O cidadão RAFAEL JACO-
MINI nascido em Tenente Por-
tela aos 29 DE SETEMBRO DE 
2003.  Filho de ROBERTO JA-
COMINI E MARLI AUGUSTO 
CARVALHO. E dona  ALANA 
TALIE BOAVA SILVESTRE 
nascida em NOVO HAMBUR-
GO/RS aos 09 DE AGOSTO 
DE 1997. Filha de Nei de Souza 
Silvestre e de Marlene Beatriz 
Lopes Boava. Se alguém de im-
pedimento, oponha-se na forma 
da lei.

O casamento será realizado 
no dia 11/09/2020.

Lavro o presente a ser fixado 
no local de costume, neste cartó-
rio e na imprensa local.

Dado e passado nesta cidade 
de Tenente Portela – RS, aos  07 
de agosto de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Redentora: JBS entrega obras em 
postos de saúde na Área 

Indígena do Guarita
Nesta sexta-feira (28), a JBS 

realiza a entrega das obras re-
alizadas pela empresa em dois 
postos de saúde localizados na 
Área Indígena do Guarita, en-
tre os municípios de Miraguai 
e Redentora (RS). As unidades 
básicas de saúde de Estiva e 
Laranjeiras tiveram suas es-
truturas físicas revitalizadas e 
ganharam melhores condições 
para atender as comunidades 
das duas regiões. As obras são 
doações da empresa ao muni-
cípio de Redentora como par-
te do seu programa “Fazer o 
Bem Faz Bem – Alimentando o 
Mundo com Solidariedade”.

Por meio dos recursos em-
penhados pela Companhia, que 
totalizam R$ 120 mil, o Posto 
de Saúde Estiva recebeu me-
lhorias no prédio como pintura 
de todas as fachadas externas, 
frontal, laterais e dos fundos, 
novo revestimento de pisos 
externos e internos em toda a 
unidade, pinturas das paredes e 
tetos da recepção, salas de pré-
-consultas, dentista, consultó-
rio, cozinha, salas de reuniões, 
de esterilização e de vacinas, 
além dos depósitos de materiais 

e de lixo externo. Também fo-
ram substituídos os revestimen-
tos em cerâmica dos banheiros 
e as tampas dos vasos, entre 
outros itens, como substituição 
de porta, instalação de pia lava-
tório, confecção de prateleira 
para remédios e troca de vidros 
danificados.

Já na unidade de saúde La-
ranjeiras, as reformas promove-
ram melhorias externas no pré-
dio, como o conserto do portão 
de acesso, a construção de uma 
nova casinha com grade prote-
ção para abrigar o compressor 

e a reforma dos beirais. Inter-
namente, foram trocadas todas 
as persianas dos consultórios e 
farmácia, além de instalação de 
grades em todas janelas.

“A JBS estruturou um pro-
graRedentora é um dos mais de 
270 municípios que estão sendo 
beneficiados pelo programa no 
Brasil. No Rio Grande do Sul, 
a JBS fará a doação de R$ 21,7 
milhões, sendo R$ 10 milhões 
para o Estado e R$ 11,7 mi-
lhões para 31 cidades gaúchas, 
beneficiando quase 3 milhões 
de pessoas.

No Rio Grande do Sul, a JBS fará a doação de R$ 21,7 milhões

Divulgação

Confira o Waths da 
Província

(55) 3551-1261



ROTA DO YUCUMÃ, 04 de Setembro  de 2020 5

Pandemia Educação

Escola Young agora é polo 
EaD Unijuí em Tenente Portela

A Unijuí, com o objetivo de 
se aproximar ainda mais dos 
estudantes da região, está de 
volta a Tenente Portela, com 
um Polo para a oferta de Ensi-
no a Distância. Já neste início 
de atuação na cidade, a Univer-
sidade está 
com uma 
oferta espe-
cial: 30% de 
bônus nas 
três primei-
ras mensali-
dades.

O ingres-
so aberto para novas turmas 
acontece até o dia 11 de setem-
bro de 2020. São 15 cursos nas 
áreas de Gestão e Educação, os 
quais você pode conhecer aces-
sando www.unijui.edu.br/ead.

O Polo da Unijuí em Tenen-
te Portela está vinculado com 
a  Escola de Inglês Young, si-
tuada na Avenida Itapiranga, 
117, Centro. A escola oferece 
ensino desde o ano 2000, sendo 
a primeira escola deste tipo na 
cidade. Segundo Nadir Fleck 
Grassioli, proprietária, “com 
o intuito de ampliar o acesso 
a outras opções de estudo, e, 
com a certeza  de  que a edu-
cação exerce um papel funda-
mental numa sociedade, a Es-
cola de Inglês Young e a Unijuí 
consolidam uma parceria para 
implementação do Polo EaD 
da Unijuí em Tenente Portela”, 
salienta.

Ela observa que a presença 
de uma Universidade como a 
Unijuí leva a um comprome-
timento em coordenar de for-
ma coerente e responsável um 
Polo dessa dimensão, pois este 
trará benefícios para sociedade 
local e ajudará a integração e 
o desenvolvimento da região. 
“Durante as reuniões com os 
coordenadores, técnicos-ad-

ministrativos e professores da 
Unijuí, tivemos a oportunidade 
de conhecer melhor o funciona-
mento, a qualidade dos cursos 
EaD

e o engajamento  dos profis-
sionais envolvidos, o que con-

solida o gran-
de benefício 
da Univer-
sidade para 
todos, pois 
investimento 
em educação 
de qualidade 
geram re-

tornos sociais, econômicos e 
culturais, ampliando a troca de 
experiências e conhecimentos, 
melhorando assim a qualidade 
de vida da população”, comple-
menta.

Segundo a Reitora da Uni-
juí, professora Cátia Nehring, 
a implantação dos polos é uma 
condição da expansão da mo-
dalidade EaD e a materializa-
ção do acesso aos estudos, em 
diferentes cidades, de pessoas à 
educação superior.

O projeto da Unijuí inclui, 
para os próximos cinco anos, 
a abertura de até 150 polos nos 
estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. “Este 
processo está definido como 
política e estratégia a partir do 
Plano de Desenvolvimento Ins-
titucional”, salienta.

De acordo com o coorde-
nador de Ensino a Distância 
da Unijuí, professor Luciano 
Zamberlan, a Unijuí possui 
uma trajetória com mais de 60 
anos de atuação e sempre vem 
renovando o ensino na região. 
“Temos um grande cuidado na 
criação dos nossos conteúdos, 
procurando fazer de um forma 
diferente e atrativa, sobretudo 
estimulando a autonomia dos 
estudantes”, complementa.

Mês de setembro será diferente 
em virtude da pandemia

A pandemia e seus efeitos 
mudaram a vida no mundo. Em 
nossa região desde março mui-
tas coisas mudaram. Os bailes 
e festas tão tradicionais na por 
essas plagas, foram cancelados. 
As aulas suspensas e até o fute-
bol foi proibido por aqui.

Para o portelense o mês de 
setembro sempre foi especial. 

O tradicional desfile de 7 de 
setembro, seguido da Festa da 
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida faz parte da vida pul-
sante do município há muitos, 
muitos anos.

O padre Guido Taffarel, em 
entrevista na Rádio Província 
disse que a última vez que a 
festa não aconteceu, por algum 
motivo, foi no final da década 
de 1960. Em todo o tempo em 

que ele está a frente Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, a 
festa mais tradicional de Tenen-
te Portela e talvez uma das mais 
antigas da região, sempre acon-
teceu, até agora.

Com a impossibilidade de 
promover aglomerações, tan-
to o desfile de 7 de setembro, 
quanto a festa da Paróquia, es-

tão cance-
lados.

A Pa-
r ó q u i a 
encontrou 
uma for-
ma para 
marcar as-
sim mes-
mo a data 
e estará 
realizando 
a venda 
de frango 

assado no dia 07 de setembro, 
com acompanhamento de po-
lenta, saladas e cucas. A inicia-
tiva será controlada com o sis-
tema drive-tru e o pegue leve.

As fichas estão sendo vendi-
das junto a secretaria paroquial 
e com os membros da comuni-
dade no valor de R$ 45 reais. 
As cucas serão vendidas sepa-
radamente ao valor de 8 reais 
cada uma.

Outro evento que faz par-
te da vida dos portelenses é o 
Acampamento Farroupilha, 
ganhando anualmente tanta 
importância no calendário do 
município como a própria Ex-
potenpo, claro guardada as de-
vidas proporções e atividade 
proposta.

Neste ano o acampamento 
está cancelado. A semana do 
município, que em 2020 come-
moraria os 65 anos do municí-
pio e o um ano do ascendimen-
to da chama crioula em Tenente 
Portela, evento marcante na 
história do tradicionalismo.

Para comemorar o Dia do 
Gaúchos os CTGs Sentinelas 
da Fronteira e Guardiões da 
Fronteira, em parceria com o 
Sistema Província, estarão re-
alizando uma live, com artistas 
gaúchos locais, transmitidas 
pela internet e ao vivo pela Rá-
dio Província FM em uma edi-
ção especial do Mateando com 
a Província.

Enquanto a pandemia não 
passa, o jeito é se adaptar e jun-
to com isso modificar os even-
tos, articular novas ideias e não 
deixar, mesmo assim, morrer a 
tradição, seja a gaúcha ou a his-
tórica, que movem o sentimen-
to da nossa gente.

Desfile de 7 de setembro faz parte da história de Tenente Portela. Como mostra essa foto de 1953
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Acampamento Farroupilha também está cancelado
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Presidente Economia

Presidente Jair Bolsonaro responde a vídeo 
enviado por menino de Tiradentes do Sul
Muito conhecido na Re-

gião Celeiro, Tiago Linck, de 
13 anos, que ministra pales-
tras motivacionais, recebeu um 
presente especial no sábado 
(29/08), talvez, até inesperado.

Recentemente, o menino, 
que é natural de Tiradentes do 
Sul, enviou um vídeo ao presi-
dente Jair Bolsonaro. Na gra-
vação, Tiago conta que nasceu 
sem os braços e sem as pernas, 
mas que é muito feliz. Ele tam-
bém revela que ministrou mais 
de 80 palestras no ano passado.

— Senhor presidente, car-
rego você como uma fonte de 
inspiração, força e coragem, 
perante a persistência de nunca 
desistir. É um orgulho, temos 
uma frente consolidada para 
nosso Brasil. Muito obrigado 
por ser a pessoa que você é — 
diz Tiago Linck em uma parte 
do vídeo.

O menino finaliza a gra-
vação destacando o desejo de 
conhecer o presidente Jair Bol-
sonaro. — Seria a realização 

de um sonho muito especial — 
completa Tiago Linck.

No sábado, o político fez um 
vídeo respondendo ao menino 
gaúcho. — Fiquei muito emo-
cionado vendo quem você é e a 
força que você tem. Muito obri-
gado pela injeção de ânimo que 

você dá em todos nós — disse o 
presidente.

Jair Bolsonaro também ma-
nifestou a intenção de conhecer 
o jovem palestrante. — Vamos 
nos encontrar brevemente. Será 
um momento de alegria e satis-
fação — frisou o presidente.

Presidente Jair Bolsonaro deixou em aberto a possibilidade de conhecer o menino

Três moradores da Região 
Celeiro ganham no 

programa NFG em agosto

Foi realizado na tarde da 
segunda-feira (31/08), o sorteio 
do mês de agosto do programa 
Nota Fiscal Gaúcha (NFG). O 
prêmio principal de R$ 30 mil 
saiu para um contribuinte da 
Região Noroeste, porém, não 
foi informado o município. No 
total, foram sorteados R$ 110 
mil em prêmios.

Além disso, cinco consumi-
dores ganharam R$ 1 mil cada e 
outros 150 receberão R$ 500,00 
cada. Na edição deste mês, mais 
de 15,3 milhões de bilhetes es-
tavam na disputa.

Três moradores da Região 
Celeiro aparecem na lista de 

sorteados do programa em 
agosto. São eles: Fabiane Hend-
ges Gregory (Humaitá), Márcia 
de Carvalho (Miraguaí) e Má-
rio Schneider (São Martinho).

Os ganhadores serão infor-
mados através do e-mail cadas-
trado, SMS, telefonema ou pelo 
cadastro no site da NFG. Os 
contemplados terão prazo de 
até 90 dias para o resgate dos 
valores.

Para participar, basta estar 
inscrito no programa e solicitar 
a inclusão do CPF na nota fiscal 
na hora da compra que a parti-
cipação nos sorteios mensais é 
automática.
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Tecnologia

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os 

documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão RAFAEL GAVIRAGHI RIGO nascido em Tenente Portela aos 21 

DE MAIO DE 1991.  Filho de Dari Mario Rigo e de Salete Gaviraghi Rigo. E dona 
CLAUDIANA GROLLI  nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 27 DE DE-
ZEMBRO DE 1993. Filha de Dirceu Grolli e de Iva Ana Erdmann Grolli. Se alguém 
de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 02/10/2020.
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  28 de Agosto de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os 

documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR nascido em Bom Jesus do Itabapo-

ana/RJ aos 01 DE DEZEMBRO DE 1980.  Filho de Elias de Oliveira e de Laíde 
Araújo de Oliveira. E dona  FERNANDA DA SILVA NERY nascida em SÃO GON-
ÇALO/RJ aos 17 DE OUTUBRO DE 1988. Filha de Marilson Francisco Nery e de 
Claudete da Silva Nery. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 23/09/2020.
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  31 de agosto de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Extravio de Bloco
Iracema Ottonelli Sales, residente em Redentora,  comunica 

que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (P 106  349161 a  P 106  349170) com inscrição 
estadual sob o nº 2161019087 série P 106  349161.

Estado propõe retomada gradual 
das aulas presenciais a partir de 

08 de setembro

O Governo do Estado apre-
sentou, na terça-feira (01/09), o 
cronograma previsto para a re-
tomada de aulas presenciais no 
Rio Grande do Sul. A ideia é re-
tomar os encontros presenciais 
em setembro, de forma escalo-
nada, concluindo o processo em 
novembro.

As etapas começariam pela 
educação infantil em 08 de se-
tembro, passando pelo ensino 
médio e ensino superior, em 
21 de setembro, e o ensino fun-
damental, entre 28 de outubro 
(anos finais) e 12 de novembro 
(anos iniciais). A decisão, em 
qualquer das datas propostas, 
caberá aos municípios.

O novo cronograma foi apre-
sentado pelo Governo Estadual 
aos prefeitos. O calendário foi 
detalhado durante reunião com 
a Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do 

Sul (FAMURS), Ministério Pú-
blico (MP) e Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE).

O primeiro cronograma 
apresentado pelo Estado e, 
agora já descartado, previa a 
retomada de aulas a partir da 
segunda-feira (31/08). Aque-
la proposta foi rejeitada por 
94,6% dos prefeitos gaúchos. A 
partir disso, o Governo Estadu-
al decidiu construir um crono-
grama, prevendo um adiamento 
de até 15 dias em relação ao 
plano inicial.

O Governo do Estado desta-
ca que o retorno não será obri-
gatório e que a volta às aulas só 
será permitida para regiões com 
bandeira amarela ou laranja no 
modelo de distanciamento con-
trolado.

Até aqui, as propostas de 
retomada das aulas presenciais 
têm sido criticadas não só por 

prefeitos, mas também pelos 
principais sindicatos de profes-
sores da rede particular e públi-
ca. Essas entidades consideram 
insegura a retomada das aulas 
enquanto não houver queda 
consistente de mortes no Rio 
Grande do Sul.

Um levantamento feito junto 
às direções de escolas públicas 
gaúchas revelou que 96% das 
instituições de ensino possuem 
profissionais pertencentes ao 
grupo de risco para o corona-
vírus e que 44% dos educado-
res afirmam que se enquadram 
neste público-alvo da doença. 
O estudo chamado ‘Educação 
e Pandemia no RS’, realizado 
pelo CPERS em parceria com 
o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (DIEESE), analisou 
2.131 questionários, que con-
templam 872 colégios.

Volta às aulas não será obrigatória e somente será permitida em regiões com bandeira amarela ou laranja

Diones Roberto Becker A ginástica ar-
tística é um espor-
te que geralmente 
começa na prática 
da infância, quan-
do as crianças po-
dem alcançar ní-
veis máximos de 
força, flexibilida-
de e coordenação. 
No entanto, também se pode começar a ser praticado durante a 
adolescência ou mais tarde.

Diz-se que o melhor momento para começar nesta disciplina 
são 4 ou 5 anos, que é a fase em que os hábitos posturais e ao de-
senvolvimento de habilidades motoras básicas necessárias para a 
aprendizagem posterior de elementos mais complexos são adqui-
ridos. Apesar disso, os melhores resultados são obtidos na fase 
adulta dos desportos, por estimular a coordenação e desenvolver 
a flexibilidade através da combinação de movimentos corporais 
com aparelhos de ginástica. Sendo a ginástica artística considera-
da uma das ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de 
habilidades básicas e habilidades dos esportes individuais. A pri-
meira coisa que você aprende é tomar a posição correta, que é a 
base de todos os movimentos, e a única maneira de evitar lesões.

Os principais benefícios da ginástica são:
• Ajuda a construir confiança.
• Permite auto-realização.
• Neutralização de timidez.
• Corrige más posturas.
• Diminuir Tensões: cervical, lombar.
• Reduz o estresse. Desenvolver um senso de ritmo.
• Disciplina individual.
• Ajuda a desenvolver a estabilidade emocional, através 

da concentração, reflexos rápidos e segurança antes de cada apre-
sentação.

• Agiliza o movimento e, assim, evita lesões.
• Ela fortalece os músculos.
• Mantém as articulações bem irrigadas.
Então, aqui estão muitas razões para os menores começarem 

neste esporte que lhes dará não só física, mas mentalmente ferra-
mentas de disciplina, para um estilo de vida saudável.

Benefícios Ginástica para 
as Crianças
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Eleições 2020

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

Cidades

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 31/08/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Tenente Portela, às 19 
horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 2020, com 
as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE 
CAMPOS/MDB, e vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, 
ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ODILO GA-
BRIEL/MDB, MARILENE F. DA SILVEIRA/MDB, LUIS CLAUDIR 
DOS SANTOS/PDT, SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE 
FEYTH/PROGRESSISTA, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA. 
Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em 
nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores. Em seguida 
solicitou a Secretária a leitura das correspondências recebidas pela Casa. 
Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e pro-
posições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Itomar Ortolan: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilida-

de de fazer uma Rua que liga o Bairro Bem Morar até a RS 472. Justifico 
tal solicitação, pois é, um acesso mais rápido de se deslocar do Bairro 
pela RS 472, dando uma nova opção aos moradores, sendo que o Bairro 
encosta na RS. 

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secre-

taria de serviços urbanos, a colocação de um redutor de velocidade na 
Rua Romário Rosa Lopes, que dá acesso a Fabripal e vai até o Bairro 
Isabel. 

Solicita ainda que inclua nas prioridades de calçamentos a Rua Vil-
mar Moraes, já que já foi feita toda a medição da Rua, pois os moradores 
estão ansiosos por essa obra. 

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secre-
taria de Serviços Urbanos, a conclusão dos cordões, bem como a refor-
mulação dos quebra-molas no Distrito de São Pedro, para melhorar a 
via no Distrito. Solicita ainda a informação de qual valor arrecadado no 
IPTU do Distrito de São Pedro. 

3 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe à Secre-
taria de Saúde a solicitação do porque não estão mais informando o Bo-
letim do Coronavírus, referente a quantidade de infectados nos meios de 
comunicação e para população, solicitando que voltem a informar. 

Da Vereadora Marilene F. Silveira: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal a realização de reparos na 

rede de água que abrange as localidades de São Marcos e Nossa Senhora 
de Lurdes, pois segundo os moradores, desde o dia das mães, as pessoas 
não têm mais água devido à má condição da rede. 

2 – Requereu ao Poder Executivo a colocação de cascalho nas en-
tradas do pontilhão que foi colocado próximo a propriedade do senhor 
Selvino Pires, na comunidade de Entre Rios. 

Do Vereador Odilo Gabriel: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja feito estudo para 

providências no recolhimento de entulhos e restos de materiais impres-
táveis que sobram nas construções civis, podendo ser através de convê-
nios com empresas interessadas em desenvolver tal trabalho como vinha 
acontecendo até pouco tempo por empresa privada e com a contribuição 
dos proprietários dos imóveis construídos. O presente pedido prende-se 
ao fato de que os proprietários das construções de onde sobram esses 
entulhos ficam sem saber o que fazer com esses restos, sem ter onde 
colocá-los e nem quem faça o recolhimento. Por isso a importância da 
participação da prefeitura no destino destes materiais. Este requerimento 
foi subscrito pela vereadora Rosângela M. F. Fornari.  

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1-Requereu que seja encaminhada correspondência ao representante 

da Primeira Igreja Batista de Tenente Portela, Pastor Josias Leão, pela 
passagem do 48ºaniversário da Igreja no último dia 26 de agosto, le-
vando a palavra de fé e esperança a toda a comunidade Portelense. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Odilo Gabriel, Rosangela 
M.F. Fornari e Itomar Ortolan.

Projetos discutidos e votados: 
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 049/2020: Inclui dispositivo no 

PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Este Projeto foi aprovado por Unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 051/2020: Autoriza o poder 
executivo a cobrar a contribuição de melhoria decorrente de obras públi-
cas de pavimentação asfáltica em vias públicas que especifica e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 052/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS 
PARA COMISSÃO

Projeto de Lei do Poder Executivo nº053/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência 
agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos. 
Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 31 de agosto 
de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.
br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente 
Portela.

CONTRATO Nº 146/2020
DATA: 19/08/2020
CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição de sementes de forrageiras 
de verão para financiamento aos produtores rurais 
do Município de Vista Gaúcha/RS via FUNDE-
RUR
VALOR: 5.500,00

CONTRATO Nº 147/2020
DATA: 19/08/2020
CONTRATADO: GILBERTO LUIS RITTER EI-
RELI
CNPJ: 16.624.148/0001-37

OBJETO: Aquisição de sementes de forrageiras 
de verão para financiamento aos produtores ru-
rais do Município de Vista Gaúcha/RS via FUN-
DERUR
VALOR: 49.066,50

CONTRATO Nº 148/2020
DATA: 19/08/2020
CONTRATADO: SILVIA ISABEL SCHMIDT 
ZENI EPP
CNPJ: 04.968.209/0001-02
OBJETO: Aquisição de sementes de forrageiras 
de verão para financiamento aos produtores ru-
rais do Município de Vista Gaúcha/RS via FUN-
DERUR
VALOR: 4.571,78

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

Bruna Eitelwein Leite, filha de 
João Dornelles Leite e neta do pio-
neiro de Tenente Portela (in memo-
rian) Perí Dorneles Leite, tomou 
posse no dia 31 de agosto como 
Defensora Pública do Estado de Per-
nambuco e assim recebe a homena-
gem de seu pai:

Dia 31 de Agosto de 2020. Em 
meio essa Pandemia se concretiza  
para nós a grande conquista. Minha 
filha Bruna Eitelwein Leite toma 
posse realizando seu grande sonho 
de sua vida. A Mais nova Defensora 
Pública do Estado de Pernambuco. 
Parabéns minha filha querida que 
Deus te abençoe e ilumine sempre 
sua vida seu caminho nessa nova 

etapa da sua vida. Papai Te Ama e obrigado por nos dar esse grande momento na nossa vida. Suces-
so!!!

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) decidiu ontem (1º) que 
a mudança na data das eleições 
devido à pandemia de covid-19 
beneficia candidatos que esta-
riam impedidos de disputar o 
pleito com base na Lei da Ficha 
Limpa. Por maioria de votos, 
os ministros entenderam que os 
candidatos não estão mais ine-
legíveis com a alteração. 

O caso foi decidido por 
meio de uma consulta feita pelo 
deputado federal Célio Studart 
(PV-CE), questionando se um 
candidato cuja inelegibilidade 
vencia em outubro, quando se 
realizaria a eleição, pode ser 
considerado elegível para dis-
putar o pleito em 15 novembro, 
nova data da eleição estabeleci-
da pelo Congresso. 

O parlamentar argumentou 
que, na nova data, já estaria 
vencido o prazo de oito anos 
de inelegibilidade para os con-
denados por abuso de poder 
político e econômico nas elei-

ções de 2012, por exemplo. Isso 
porque, nesses casos, conforme 
deliberado pela própria Justi-
ça Eleitoral, a contagem teve 
como marco inicial o dia 7 de 
outubro, data do primeiro turno 
da eleição daquele a

Devido à pandemia da co-

Candidatos “ficha suja” poderão 
concorrer ao pleito em 2020

vid-19, o Congresso promul-
gou emenda constitucional 
que adiou o primeiro turno das 
eleições deste ano de 4 de ou-
tubro para 15 de novembro. O 
segundo turno, que seria em 25 
de outubro, foi marcado para 29 
de novembro.

a pedido
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Rural

Serviços

Chegamos em setembro, o mês da áurea gaúcha. Ah que mara-
vilha declarar e compor-me gaúcha. Que orgulho que tenho deste 
pago tão amado, tão singelo.

    Gaúchos assobiam pela estrada, marcando divisas no nosso 
território nacional. Pampa, quero-quero, chimarrão, prenda, peão, 
churrasco, as lendas gaúchas, Negrinho do Pastoreio, Sepé Tiara-
ju, entre tantas.

    Setembro não é o único mês para alentar-se ao tradicionalis-
mo, quem é gaúcho nato, é gaúcho todo o dia.

    Na lida campeira, o homem sabe o valor do gauchismo, usa 
o cavalo e do cusco, além de seus melhores amigos, como acessó-
rios renomados no trabalho manual, na procura da rês extraviada. 
No passado, que o gaúcho usava o cavalo como principal meio 
de transporte, e se defendia com o poncho nas chuvas de agosto. 
O pala sempre bem-vindo para as manhãs, tardes e noites de mi-
nuano.

    As vezes faltava distancia de pago e sobrava cavalo, e as 
vezes sobrava distância e faltava cavalo para ver a prenda depois 
da missa no domingo de manhã.

    Hoje, o tempo traz a reverência do homem rio-grandense, os 
primórdios não tiveram tamanha afetuosidade. A música tradicio-
nalista e nativista, bem como os CTGs, costume, dialeto gauches 
e a pilcha, uso das rédeas combinando com o laço na cabana, na 
pecuária, são os pontos mais marcantes, e que propagam a cultura 
para os demais cantos do nosso país e mundo.

    Nossa cultura transporta dois vieses. Nativistas e Tradicio-
nalistas, tem conceito s diferentes, mas levam o mesmo lema, o 
amor pela tradição. Como um todo essa cultura é provedora de 
encontros familiares. A frequência nos CTGs, rodeios e festivais 
normalmente é de três gerações. Estando grupos de diferentes 
idades voltados ao mesmo objetivo, a herança cultural é legada 
com maior facilidade entre eles e o fortalecimento do regionalis-
mo é mais pulsante.

    Encontrada no seio da cultura gaúcha, a família riogranden-
se posiciona-se na defesa de seus mais íntimos anseios. Os pais 
acompanham o crescimento etário e cultural de seus filhos e os 
apoiam nos momentos de dificuldade como amigos da mesma en-
tidade social, sem deixarem de ser exemplos e ídolos. Tanto que o 
rodeio crioulo, uma das atividades recreativas do tradicionalismo 
institui o concurso de laço “pai e filho”, incentivando a integração 
familiar. Da mesma forma acontece no nativismo quando um jo-
vem sobe ao palco para defender a sua música num determinado 
festival, toda a família oferece apoio à sua atuação.

    Como sempre, existem “guascas”, aqueles “viventes” que 
só estão por aí pra incomodar, mas Gaúcho que se honra, respeita, 
é de poucas palavras, costumeiramente breve e direto.

    Gaúcho de hoje é conhecido pelo trabalho, suor, persis-
tência, não desistir da luta, não se afrouxar, abrir novos campos, 
desbravando esse imenso país. Nosso povo já passou por guerra 
bem pior, e não é agora que vai desistir. Não é uma pandemia que 
vai nos abater e deixarmos de homenagear nosso Rio Grande tão 
amado e abençoado.

    Então tchê, veste tua bombacha, calce tua bota, use teu 
chapéu tapeado, e cante viva ao Rio Grande. E que venha o Vinte 
de Setembro.

                   Até a próxima.

Bueno, setembro chegou!

Cerca de 4% da população de Três 
Passos já contraiu o coronavírus

Município com a maior po-
pulação na Região Celeiro, Três 
Passos também lidera em nú-
mero de casos confirmados de 
coronavírus (Covid-19). Dos 
23.852 moradores, 939 (3,93%) 
já contraíram a doença. Do 
montante de infectados, 825 
(3,45%) estão curados.

Dados epidemiológicos atu-
alizados na tarde da terça-feira 
(01/09) mostram, ainda, que a 
capital da Região Celeiro re-
gistra 4.376 diagnósticos nega-
tivos e 12 mortes ocasionadas 
pela doença. No momento, 36 
pessoas aguardam o retorno dos 
exames laboratoriais.

A quantidade de cidadãos 
atendidos em virtude do coro-
navírus alcança 13.130 e, atu-
almente, três moradores estão 
internados no Hospital de Ca-
ridade de Três Passos (HCTP). Até o momento, 939 três-passenses contraíram o vírus

CORSAN oferece descontos no 
pagamento de dívidas anteriores a 

31 de julho de 2019
Desde a terça-feira (01/09), 

consumidores da Companhia 
Riograndense de Saneamen-
to (CORSAN) terão descontos 
para quitar dívidas vencidas há 
mais de um ano.

Para as faturas vencidas en-
tre 1° de agosto de 2015 e 31 de 
julho de 2019, a empresa está 
concedendo desconto de 99% 
sobre valores referentes a multa 
e juros, para pagamento à vista. 
O desconto será de 50% sobre 
multa e juros no caso de parce-
lamento, e isenção total de juros 
futuros.No caso das faturas an-
teriores a 31 de julho de 2015, 
a empresa concederá desconto 
de 50% sobre o valor da dívi-
da, bem como isenção total de 
multa e juros, para pagamento à 
vista. No caso de parcelamento, 

o desconto será de 50% sobre 
multa e juros, bem como isen-
ção total de juros futuros.

Para solicitação do paga-
mento com desconto, o titular 
da conta deverá entrar em con-
tato com a CORSAN por tele-
fone (0800 646 6444) ou no es-

critório local da sua cidade.
Para o atendimento presen-

cial, é necessário agendar ho-
rário via telefone, pelo site ou 
aplicativo de smartphone. O 
prazo do programa é de 90 dias, 
se encerrando em 30 de novem-
bro de 2020.

O titular da conta deverá entrar em contato com a CORSAN



ROTA DO YUCUMÃ, 04 de Setembro de 202010

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

No dia trinta e um de agosto de dois mil 
e vinte, às dezenove horas, reuniu-se a Câ-
mara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob a Presi-
dência do Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão também contou 
com a presença física dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, 
CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAG-
NUS ANTÔNIO GEROLDINI, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, 
ALDORI BIGUELINI e ADELINO MACHADO VASCON-
CELLOS. O Vereador OSMAR VON MÜLLER encontra-se 
afastado das atividades presenciais, sendo-lhe computado para 
efeitos de efetividade o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 025/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
17 de agosto de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
026/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 24 de agosto de 
2020, às 19 horas. 

Não havendo Vereadores inscritos para apresentação de RE-
QUERIMENTOS, de imediato o Presidente passou ao espaço da 
ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias 
para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 020/2020: Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Este Projeto 
de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes.

No espaço das EXPLICAÇÕES PESSOAIS haviam inscritos 
os Vereadores Aldori Biguelini e Ademir Cemin, os quais aborda-
ram diversos assuntos de interesse público.

Pandemia

Tabagismo

Brasil: Atendimentos a ciclistas 
atropelados crescem 57% entre 

os anos de 2010 e 2019
O número de atendimentos 

hospitalares a ciclistas atrope-
lados cresceu 57% entre 2010 
e 2019. Passaram de 1.024, em 
2010, para 1.610, em 2019. Em 
2020, até junho, já foram pelo 
menos 690 internações registra-
das no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nos últimos dez anos 
foram quase 13 mil internações 
e R$ 15 milhões a cada ano no 
tratamento de ciclistas que co-
lidiram com motocicletas, au-
tomóveis, ônibus, caminhões e 
outros veículos de transporte.

Esse levantamento foi feito 
pela Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego (ABRA-
MET), lançado na segunda-
-feira (31/08). O mesmo estudo 
mostra que, entre 2010 e 2019, 
13.718 ciclistas morreram no 
trânsito após se envolverem em 
algum acidente, 60% deles em 
atropelamentos.

Nem o isolamento social, 
aplicado no país em virtude da 
pandemia do novo coronavírus, 
freou o número de acidentes. 
Na comparação com o mesmo 
período de 2019, as internações 
tiveram baixa de apenas 13%. 
— Isso pode estar associado ao 
aumento de velocidade e a im-
prudência, impulsionadas por 
este momento de menor fiscali-
zação — avalia Carlos Eid, co-
ordenador do Departamento de 
Atendimento Pré-Hospitalar da 
ABRAMET.

De acordo com Carlos Eid, o 
aumento no número de aciden-

tes e consequentes atendimen-
tos médicos são causados pelo 
maior uso da bicicleta no dia 
a dia, em detrimento de outros 
veículos. — Diversos fatores 
estimulam essa migração, como 
o excesso de congestionamento 
nos grandes centros, o preço do 
combustível e o custo módico 
do veículo. Por isso, a bicicle-
ta tornou-se opção competitiva 
de transporte, o que exige ainda 
mais nossa atenção — frisou o 
coordenador do Departamento 
de Atendimento Pré-Hospitalar 
da ABRAMET.

Em 2018, o presidente da 
República, Michel Temer, san-
cionou o programa ‘Bicicleta 
Brasil’, que visa estimular a 
construção de ciclovias, ciclo-

faixas, bicicletários e oferecer 
pontos de aluguel de bicicletas. 
O programa, no entanto, ainda 
depende de regulamentação.

Para o presidente da ABRA-
MET, Antônio Meira Júnior, as 
cidades não têm acompanhado 
o crescimento da demanda e não 
têm investido em infraestrutura 
suficiente. — É preciso reco-
nhecer que, ao longo dos últi-
mos anos, houve melhorias na 
estrutura de algumas cidades, 
sobretudo em grandes capitais 
como Salvador, Rio de Janeiro 
e São Paulo. No entanto, essas 
mudanças não acompanharam 
a crescente demanda de pessoas 
que utilizam as bicicletas como 
meio de transporte, esporte ou 
lazer — afirma o dirigente.

Entre 2010 e 2019, 13.718 ciclistas morreram no trânsito após se 
envolverem em algum acidente

Foto: Diones Roberto Becker

Aproximadamente 22 milhões de 
pessoas ainda fumam no Brasil

Vinte e nove de agosto mar-
ca o Dia Nacional de Combate 
ao Fumo. Um estudo do Institu-
to Nacional do Câncer (INCA) 
apontou que o gasto com tra-
tamento de doenças relaciona-
das ao tabaco para a sociedade 
brasileira é quase duas vezes 
superior ao dinheiro investido 
em marketing pela indústria 
do produto. Para cada centavo 
aplicado pelo segmento do ta-
baco para atrair novos fuman-
tes, o Brasil tem um gasto direto 
com tratamento de doenças re-
lacionadas ao fumo 1,93 vezes 
superior ao dinheiro acometi-

do pelo ramo. A pesquisa teve 
como base, informações sobre 

a conduta do fumante 
brasileiro 

oriun-
dos da Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) e da 
Secretaria da Receita Federal.

O estudo do INCA estima 
que a cada R$ 32,3 mil gastos 
com as estratégias das empre-
sas de tabaco para atravancar 
políticas públicas de redução 
do tabagismo, há uma morte 
por doença pulmonar obstruti-
va crônica, câncer de pulmão, 
infarto agudo do miocárdio, 

síndrome coronariana aguda ou 
derrame atribuível ao tabagis-
mo. O instituto selecionou para 
análise as doenças que apresen-
tam os custos mais elevados 

de tratamento relacionado ao 
fumo.

Embora o Brasil venha redu-
zindo o número total de fuman-
tes nos últimos 13 anos, caiu 
38% entre 2006 e 2019, dados 
da pesquisa VIGITEL, do Mi-
nistério da Saúde, apontam que 
9,8% dos brasileiros ainda têm 
o hábito de fumar. O percentu-
al representa aproximadamente 
22 milhões de pessoas.
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Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando os documentos exigi-

dos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.
O cidadão PAULO ROBERTO LASSIG nascido em MIRAGUAÍ/RS aos 21 DE DEZEMBRO 

DE 1984.  Filho de Abilio Lassig e de Sirlei Bressa Lassig. E dona SILVIA MARILÉIA DA MOTTA  
nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 03 DE SETEMBRO DE 1989. Filha de Otacilvio Vianei 
da Motta e de Marlei Gunchoroski da Motta. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 27/11/2020.
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 setembro de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Tenente Portela: Hospital Santo 
Antônio recebe medicamentos 

para intubação na UTI

Especial

A Secretaria Estadual da 
Saúde (SES-RS) e o Exérci-
to concluíram nesta semana, a 
distribuição dos medicamentos 
anestésicos e relaxantes muscu-
lares para a realização dos pro-
cedimentos de intubação nas 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs).

Ao todo, foram entregues 
desde o dia 27 de agosto, apro-
ximadamente 34 mil medica-
mentos para 77 hospitais de 
todas as regiões do Rio Grande 
do Sul, entre eles, o Hospital 
Santo Antônio de Tenente Por-
tela e o Hospital de Caridade de 
Três Passos.

De acordo com a SES-RS, 
essa é a terceira vez que esse 
tipo de operação é realizada 
durante a pandemia de corona-
vírus (Covid-19). Em julho, foi 
constatado o risco de escassez 
dos sedativos, e o Governo do 
Estado distribuiu os medica-
mentos enviados pelo Minis-
tério da Saúde, auxiliando os 

hospitais a manter os estoques 
do chamado ‘kit intubação’.

Os lotes foram comprados 
pelo Governo Federal. A SES-
-RS definiu os hospitais con-
templados e o volume de medi-
camentos a ser distribuído com 
base em um relatório semanal 
realizado junto às instituições 
hospitalares, no qual consta 
a quantidade de sedativos em 
estoque em cada uma das insti-

tuições hospitalares. Com essa 
entrega, foram mais de 150 mil 
unidades de anestésicos e rela-
xantes musculares repassados 
aos hospitais gaúchos.

A remessa mais recente foi 
composta pelos medicamen-
tos Dexmedetomidina (8.905 
unidades), Rocurônio (9.640 
unidades), Suxametônio (6.660 
unidades) e Midazolam (8.650 
unidades).

Distribuição dos medicamentos anestésicos e relaxantes musculares também 
contemplou o hospital de Tenente Portela

Dione Roberto Becker

Agência do Sicredi de 
Tenente Portela tem 

novo gerente

A agência do Sicredi de Tenente Portela, que é destinada ao 
atendimento de pessoa física, agronegócio e pessoa jurídica, tem 
um novo gerente desde o começo do mês de setembro.

Ricardo Enderle assumiu a função substituindo Andréa Schei-
dt de Souza. O novo gerente é graduado em Administração, com 
MBA em Gestão Empresarial e especialização em Liderança Estra-
tégica. Ele iniciou sua trajetória no Sicredi no ano de 2009, como 
estagiário na agência de Palmeira das Missões. Após atuar em di-
versos cargos, assumiu como gerente da agência de Palmeira das 
Missões Empresarial em 2018, onde se manteve até o mês passado.

Segundo a instituição, a atuação do novo gerente é focada no 
desenvolvimento de ações que cooperem com a prosperidade da 
comunidade local.

As melhorias necessárias 
para a readequação das escolas 
estaduais ao cenário da pande-
mia já têm preço calculado: R$ 
270 milhões. O valor, um inves-
timento extra que saiu dos co-
fres do governo, foi repassado 
à Secretaria Estadual da Edu-
cação (Seduc) para a compra 
de equipamentos, materiais de 
desinfecção, capacitação e con-
tratação de novos professores 
e profissionais de apoio, como 
serventes e merendeiras. 

De acordo com a pasta, o 

número de professores e demais 
servidores que necessitará de 
contratação emergencial ainda 
está sendo calculado, já que vai 
depender da demanda de alunos 
que serão enviados para as es-
colas pelos pais. Ainda assim, 
um levantamento feito pela Se-
duc dá a ideia de números: são 
4,3 mil professores, dos 40 mil, 
que integram o grupo de risco 
pela idade acima dos 60 anos 
ou alguma doença. Nos 11 mil 
profissionais de apoio, 1,7 mil 
se enquadram nessa situação.

Questionado sobre a possi-

Readequação das escolas para voltar às 
aulas presenciais vai custar R$ 270 milhões

bilidade de demora no proces-
so, o governo afirma que possui 
um banco com professores e 
demais interessados em vagas 
cadastrados por onde fará a se-
leção para os contratos emer-
genciais. O prazo estipulado 
nos acordos será enquanto du-
rar a situação atual da pande-
mia, sem a especificação de fim 
do vínculo.

A oferta do ensino presen-
cial será para todos os alunos. 
No entanto, a decisão da ida dos 
estudantes à escola ficará a car-
go de pais e responsáveis. 

Gaúcha ZH



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO  DE 2020
ANO XXXIV    Nº 1252  R$ 2,00

Leia Mais

04

06

06

08

11

Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

JBS doa obras em postos de saúde da 
Terra Indígena do Guarita

Presidente responde vídeo do menino 
palestrante, Tiago Linck

Três moradores da região foram pre-
miados no Nota Fiscal Gaúcha

Candidatos “ficha sujas” até 
outubro, poderão concorrer

Sicredi de Tenente Portela tem novo 
gerente

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

Percival 
Puggina
A politíca dos 
ladrões

Robinson 
dos Santos
G i n á s t i c a 

para crianças

Ingrid 
Krabe

Mês do 
Gaúcho

55 3551 1200

Leias as colunas de 
opinição também 
em nosso site...

CTGs e ACI de Tenente Portela lançam 
concurso de ornamentação para empresas 

e residências durante a Semana Farroupilha
Os CTGs Sentinela da Fronteira e Guar-

diões da Fronteira, juntamente com a Asso-
ciação Comercial e Industrial – ACI, lançam 
os concursos “Vitrine Farroupilha” e “Meu 
Rancho Farroupilha”, que tem como pro-
pósito estimular que estabelecimentos co-
merciais e residências inseridos em todo o 
território do município se caracterizem com 
as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e 
também com as características da cultura e 
do folclore gaúcho.

Para participar é muito simples, basta in-
formar a ACI, pelo fone ou WhatsApp 3551-
1211 e enviar por e-mail até 5 (cinco) fotos 
do local, pois a avaliação será feita de forma 
virtual, onde os avaliadores receberão as fo-
tos e darão as notas de acordo com o material 

recebido. Serão avaliados a criatividade, a coerência com o tema proposto, originalidade e a susten-
tabilidade.

Para os estabelecimentos comerciais, a ornamentação poderá ser das suas fachadas, vitrines e espa-
ços internos sendo que, ao enviar as fotos, 
uma deverá ser frontal de toda a fachada, 
para destacar o estabelecimento, as demais 
fotos devem destacar o que foi feito.

Para as residências ou apartamentos, a 
caracterização pode ser da frente das ca-
sas, dos quintais, sacadas, desde que seja 
possível visualizar ao transitar pelas ruas. 
A intensão é criar o clima tradicionalista 
na cidade, de poder celebrar esta data que 
em todos os anos movimenta toda a cida-
de, mas claro, sem aglomerações, cada um 
no seu rancho, na sua casa.

As fotos deverão ser enviadas até o dia 
12 de setembro para o e-mail aciportela@
redemeganet.com.br, no assunto do e-mail 
deverá constar o nome do estabelecimento 
ou o nome do responsável da residência, 
e no corpo do e-mail constar o endereço 

completo e o telefone celular para contato. As fotos serão compartilhadas pelas redes sociais dos or-
ganizadores e parceiros.

Serão premiadas as 5 melhores decorações, e receberão um troféu especial e certificado. O anúncio 
será feito no dia 20 de setembro.


