
A vida é bonita, mas pode ser linda

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

CADERNO

R$ 2,00

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

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

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

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2018 => ANO: XXXII => N 1152Rosangela Fornari
Vereadora/Tenente Portela

Quem não pagou 
IPVA pode ficar 
com nome sujo

Governo vai inscrever devedores em dívida ativa do estado. Na Região Celeiro mais de 3 mil motoristas estão na lista

Especial

Internet muda hábitos 
 - Mesmo no interior, compras pela 
internet estão cada vez mais comuns
 - Exposição e comportamento dos 
usuários preocupa especialistas
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na região
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FESTIVAIS  DE VINHOS 
ESQUENTAM A  REGIÃO

Fortaleza dos Valos promove 
no dia 14 de julho o 20º 
Festival do Vinho. Pág. 5

PROJETOS ESCOLARES 
RECEBEM INCENTIVO

Programa irá contemplar 
150 projetos das escolas 
na região. Pág. 4

A COXILHA 
VAI À ESCOLA

Através do projeto os alunos 
da rede municipal de Cruz Alta 
passaram a ter um contato maior 
com a cultura gaúcha através de 
ofi cinas de canto, poesia e violão. 
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião
20 anos atrás...

Desde que o Brasil venceu a primeira Copa do Mundo no ano de 
1958 o maior jejum que tivemos sem conquistar um título foi entre 
1970 e 1994. Foram 24 anos. De 94 em diante fomos a final em 1998 
e ganhamos em 2002. Vivemos de gerações. A geração de Pelé foi a 
mais triunfal conquistando três títulos em quatro disputados. A gera-

ção de Ronaldo venceu dois em quatro disputados e chegou na final em mais uma. Depois veio o ano 
de 2010 em que Dunga conseguiu escalar um time que não virou geração e 2014, a primeira da geração 
de Neymar, ocorrida no Brasil, que terminou de maneira vergonhosa com os 7a 1 para Alemanha e 3 a 
0 para Holanda.

Neste ano a geração Neymar chegou a sua segunda Copa do Mundo e acabou com mais um fra-
casso. Provavelmente Neymar ainda terá pela frente mais um ciclo e mais uma Copa do Mundo onde 
poderá chegar em alto nível e não como um veterano, ou seja, mesmo que seja de todos os jogadores 
Brasileiros aquele que mais ganhou dinheiro, não estará nem de longe entre aqueles que mais alegrias 
trouxeram para o futebol canarinho.

Neymar não é o culpado pelo fracasso do Brasil nesta copa, mas pode ser sim considerado o culpado 
pelo não sucesso, pois, em uma competição onde todos os jogadores protagonistas do mundo brilha-
ram em suas seleções, ele, junto com o Messi, foram os únicos que passaram a competição apagados, 
com uma diferença crucial. Todos sabiam que Messi estava jogando em um time muito abaixo do seu 
potencial e que dificilmente ele conseguiria levar o time nas costas em mais uma Copa, como fez em 
2014 quando levou os argentinos ao vice campeonato. Neymar tinha um time melhor em volta de si, 
mas sai da copa como um jogador que ficou mais deitado do que de pé e suas caras e bocas exageradas 
ainda vão rodar muito o mundo do futebol.

Vamos agora para 20 anos sem vencer uma Copa do Mundo. Mais grave que isso, dentro do contex-
to futebolístico é que são 20 anos que o Brasil não chega em uma final e por incrível que pareça a Copa 
do Mundo que terminamos com melhor posicionamento foi naquela em que a seleção mais fracassou, 
ou seja 2014, quando ficamos em 4ª. Nas demais a seleção caiu nas quartas de final em todas.

Daniel Zacher
Novas tecnologias chegam ao campo

NO COLINHO DA DEUSA 
TÊMIS

É grande a evolução tecnológica do mercado agrícola ao longo dos últimos anos, sobretudo nas áre-
as de eletrificação, conectividade e comunicação à distância. Uma das principais tendências no setor é 
o avanço dos motores elétricos nos diversos sistemas de acionamento de máquinas e implementos, em 
substituição aos mecânicos ou eletro-hidráulicos.

O foco da eletrificação é elevar a precisão e a flexibilidade dos sistemas, bem como viabilizar no-
vas funcionalidades, que não são possíveis de atingir com os sistemas tradicionais, como fazer ajustes 
mais rápidos de acordo com as variáveis ambientais, receber alertas de erro e monitorar operações por 
telemetria, entre diversos outros recursos. 

Outra tendência é o avanço de máquinas totalmente conectadas. Exemplo disso é um caminhão ou 
trator de transbordo canavieiro, que acompanha em piloto automático uma colhedora de cana. Além 
de operar em velocidade e posição adequadas para o descarregamento, o veículo não trafega sobre as 
raízes, que sobram dentro e fora da terra, evitando impactos sobre a produtividade do próximo ciclo. 

Coração de todo negócio, a conectividade proporciona grandes benefícios para uma fazenda. Com 
novas tecnologias que dão acesso em tempo real a informações da frota em operação no campo, os 
produtores rurais podem tomar decisões com maior assertividade, como identificar o momento ideal 
para iniciar uma colheita ou semeadura, por exemplo. 

Atualmente o agricultor deseja conectar todos os meios produtivos de uma fazenda com foco numa 
gestão mais apurada dos negócios, que possibilite aumentar a produtividade e ampliar a confiabilidade 
da frota. Em época de safra, evitar paradas não programadas significa impedir grandes prejuízos ao 
agronegócio. 

Um dos principais desafios para o pleno aproveitamento dessas e outras tecnologias é melhorar a 
infraestrutura no Brasil, sobretudo em telecomunicações extensivas ao campo. Atualmente a infraestru-
tura já representa um obstáculo para a utilização de tecnologias embarcadas disponíveis em máquinas, 
inovações que poderiam trazer resultados fantásticos para a economia.

Hoje o agronegócio é o carro-chefe da economia brasileira, uma vez que assegura boa parcela do 
PIB. Portanto, é fundamental buscar rotas para o pleno aproveitamento desse grande ativo brasileiro, a 
indústria de máquinas agrícolas, que projeta o Brasil não somente como importante parque de máqui-
nas, mas também como desenvolvedor de máquinas para a agricultura tropical.

Esses e outros assuntos serão debatidos durante o 10º Simpósio SAE BRASIL de Máquinas Agrí-
colas, que reunirá lideranças de fabricantes, montadoras, entidades e consultorias. Quem tiver interesse 
pelo assunto está convidado para o encontro, que será realizado dia 30 de agosto, na Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre.

Daniel Zacher é engenheiro, diretor geral da Tryber Tecnologia e chairperson do 10º Simpósio SAE BRASIL de Máquinas Agrícolas

Cada vez que, em viagem, passo pelo guichê da PF, saúdo o 
agente que ali está com a exclamação: “Polícia Federal, orgulho 
nacional!”. Digo o que penso para expressar reconhecimento e 
falo alto para ser ouvido. Recolho o sorriso do policial e mani-
festações de aprovação ao redor. É o mesmo conceito que tenho 
dos procuradores de justiça da operação Lava Jato, do juiz Sérgio 
Moro, do TRF4 (com a exceção que recentemente se expôs aos 
holofotes) e do STJ.

Já o STF... Ele é institucionalmente tão necessário que, du-
rante anos, o levei a sério. Os indicados, afinal, atendiam às exi-
gências de caráter e cultura jurídica. Eu respeitava aquele poder 
do Estado mesmo quando as ações penais contra inquilinos das 
penthouses do poder hibernavam, e veraneavam, e voltavam a 
hibernar entre ácaros e fungos nas suas empoeiradas prateleiras. 
Era um poder lento, muito lento, mas honorável. E assim foi até 
o advento do petismo, cujo legado acabou com a credibilidade e 
a dignidade do poder. O Supremo de hoje, que breve será presi-
dido por Dias Toffoli – imaginem só! – junta o que de pior é pen-
sado pela “esquerda do Direito” com os produtos cada vez mais 
numerosos da magistratura militante, a escancarado serviço de 
suas causas ideológicas. Como regra, estão do lado do bandido e 
contra a sociedade.

Se não, vejamos. Em poucos meses, a Lava Jato desmontou 
o esquema de corrupção organizado em torno dos negócios da 
Petrobras. Os inequívocos crimes começaram a ser confessados, 
valores foram devolvidos, as quadrilhas se desfizeram em dela-
ções e foi o que se viu. A sociedade exultou. E o STF? Apare-
lhado pelo PT, num crescendo de manifestações individuais que 
evoluiu para decisões colegiadas, passou a inibir a eficiência da 
operação e a proteger os bandidos. Marco Aurélio Mello (o primo 
de Fernando Collor) foi o primeiro a denunciar os “julgamentos 
de cambulhada”. Depois vieram as restrições às algemas e às 
conduções coercitivas, os fatiamentos dos inquéritos, as críticas 
às colaborações premiadas, as tentativas de restaurar a impuni-
dade eterna com o fim da prisão após condenação em segunda 
instância e, por fim, as inacreditáveis solturas de cambulhada.

Para assegurar a renovação dos mandatos dos quadrilheiros 
do Congresso Nacional, nada melhor do que impedir o finan-
ciamento privado das campanhas eleitorais. Assim, mediante 
decisão que atropelou o poder legislativo, o STF, em nome da 
“ética”, preparou o caminho por onde bilhões de reais, em re-
cursos públicos, chegarão aos corruptos para usarem de modo 
privado, antagonizando os anseios nacionais por renovação nos 
parlamentos.

Temos um STF desafinado, a proteger a bandidagem endi-
nheirada enquanto a sociedade se exaspera em vão, impotente, 
vendo esvair-se a possibilidade de higienizar a cena política do 
país. Os grandes bandidos brasileiros estão bem cuidados, acon-
chegados e acarinhados no colo da deusa Têmis. E nós?
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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

HUMORRecursos insuficientes

***E ela chega cheia de charme e pergun-
ta: - Que acho das minhas botas brancas? O 
amigo olha, reolha e depois lasca. Tirou as 
rodas dos patins????
***Dizem por aí que o lançamento de 
evento festivo foi interrompido por cidadão 
alterado em Itapiranga...
***O contribuinte afirmava que não adian-
ta promover festas se o povo não tem saúde.
***Dizem por aí que a idade da loba che-
ga quando a mulher posta no face uma foto 
fazendo biquinho e recebe mais de 100 co-
mentários...
***Quase todos dizem: Linda! Lindona! 
que bela! etc.etc.etc. O problema é que 
todos os comentários são femininos e ne-
nhum masculino...kkkk
***Se a eleição nem começou e já tem gen-
te bloqueando amigos no facebook imagine 
o que vai acontecer no fervo da campanha?

Coisas pequenas
 O prefeito Lúcio Malman de Ipo-
rã do Oeste acabou criando um imbróglio 
administrativo ao brigar com a arbitragem 
em um jogo de futebol. Um dos árbitros 
era bombeiro na cidade e como represália 
o prefeito ameaçou a não ir em um evento 
de entrega de um veículo para a corpora-
ção. Dizem que para resolver o problema o 
bombeiro foi convidado a se transferir para 
o quartel de São Miguel do Oeste. Só assim 
os ânimos foram aplacados.

Nem tudo é crítica
 Algum tempo atrás moradores da 
rua Irapua, em frente ao bosque municipal, 
reclamaram aqui sobre a iluminação no lo-
cal. Nos últimos dias enfim a rua mereceu 
a atenção do poder público recebendo uma 
iluminação descente. Os mesmo moradores 
agora ligam para o Sistema Província infor-
mando que a situação mudou e agradecem 
a administração municipal pela melhoria.

Quebra molas
 Não é de hoje que a comunidade 
reclama por um redutor de velocidade mais 
eficiente junto ao Bairro Rubino Marroni 
no acesso a localidade de São Pedro. No 
local já foram contabilizados 6 acidentes. 
O mais grave aconteceu nesta semana viti-
mando um jovem de 18 anos. O triste é que 
geralmente estas situações só são atendidas 
após as tragédias.

IPVA dor de cabeça
O não pagamento do IPVA pode dar mui-
ta dor de cabeça ao proprietário do veícu-
lo. Nesta edição produzimos uma matéria 
mostrando a real situação de inadimplência 
na nossa região. Estando em débito com o 
imposto o proprietário não pode fazer o li-
cenciamento e consequentemente, quem é 
pego com o licenciamento irregular, tam-
bém pode ter o carro apreendido. Ao atrasar 
o pagamento do imposto, o dono do carro 
receberá um comunicado pelo correio com 
um prazo para quitar a dívida. Se não cum-
prir essa data, ele poderá ser negativo. Por 
ser uma dívida com o governo, em vez de 
ter seu nome incluído no SPC ou no Serasa.

Um compra outro dá...
Samir viaja para uma cidade grande onde 
vai fazer compras para a loja de secos e 
molhados. Chegando lá ele conhece uma 
mulher maravilhosa, e fica loucamente 
apaixonado.
Na manhã seguinte, envia um telegrama 
para sua esposa:
-Sarita, ficarei uma semana fazendo com-
pras.
Passou a semana, ele decide mandar outro 
telegrama:
-Sarita, ainda vou precisar de mais uns 
quinze dias para as compras.
No dia seguinte, chega a resposta de Sarita:
-Não se preocupe, Samir. Pode ficar o tem-
po que quiser.
O que você está comprando por aí eu estou 
dando de graça aqui.

Copa do Mundo no Céu

Satanás e São Pedro acertam os últimos de-
talhes para a grande final do Campeonato 
Celestial de Futebol.
Como todos sabem, São Pedro é puro e 
honesto. Não sabe esconder o jogo, como 
se diz por aí. Ao final da reunião, ele diz a 
Satanás:
– Olha, não posso enganar vocês. Vocês não 
têm a menor chance. Todos os melhores jo-
gadores de futebol são ingênuos, puros e 
honestos. Estão todos eles em nosso time.
– É, é? – diz Satanás.
– E onde é que você pensa que estão os ju-
ízes?

SELFIES 
PERIGOSAS

*** Dizem por aí que conceder entrevista já 
não é fácil agora conceder pro próprio pai é 
mais difícil ainda...
*** Não tem jeito o guapo acaba se en-
gasgando e esquecendo até a pergunta.kkk 
(R.S)
***Os locutores tentaram mais não foi fá-
cil acertar o nome de um artista goiano que 
passava pela city.
***No fim estava tudo certo, nem o contra-
tante acertava o nome do homem...kkk
***Agora que já se definiram os finalistas 
da Copa do Mundo o que não falta é gente 
dizendo que colocou a Croácia no bolão.
***Tem um perfil de instagram na cidade 
que está fazendo o maior sucesso pelo seu 
conteúdo caliente e sem muitos pudores.
***Nos grupos mais “frequentados” do 
WhatsApp só se fala nisso.

Tá dando cadeia...
A Polícia Rodoviária e a Brigada Militar estão atentas em todo o Estado do Rio Grande do 
Sul com as postagens que informam os locais onde ocorrem barreiras. Desde maio deste 
ano, em ações diferentes no Estado, três pessoas foram presas por avisar em grupos de 
WhatsApp sobre barreiras policiais. Segundo a polícia essas postagens além de prejudicar 
o trabalho de segurança são grandes aliadas de bandidos e motoristas irregulares, muitas 
vezes embriagados.

O que parecia ser uma conquista 
sofrida pode virar um pesadelo. A 
liberação da UTI do HSA de Te-
nente Portela, publicada no D.U.,na 
semana passada não preenche as ne-
cessidades locais. Com um gasto de 
aproximadamente 300 mil mensais 
para manter a UTI o governo liberará 
em torno de apenas 91 mil reais. Para 
o pleno funcionamento da UTI é ne-
cessário que o governo libere mais do 
que o pouco mais de 1 milhão anun-
ciado. Os responsáveis pelo hospital 
também reclamam que a publicação no Diário Oficial é apenas uma primeira etapa e que 
para que ocorra a efetivação dos repasses ainda faltam muitos detalhes.
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Furto é o crime mais registrado na 
Região Celeiro no primeiro semestre

A secretaria estadual de Se-
gurança Pública (SSP), nesta 
terça-feira (10), divulgou os 
índices da criminalidade no 
Rio Grande do Sul, referentes 
ao primeiro semestre do ano. 
Ao todo, são analisados 17 in-
dicadores que representam os 
crimes de maior potencial ofen-
sivo contra a vida e o contra o 
patrimônio.

De acordo com os números 
da SSP, as ocorrências de furto 
foram maioria na Região Celei-
ro. São 612 casos nos primeiros 
seis meses de 2018. O líder do 
ranking regional é Três Passos 
com 175 furtos, seguido por 

Tenente Portela com 76 e San-
to Augusto com 57. Esperança 
do Sul aparece neste indicador 
com apenas uma ocorrência re-
gistrada.

Um setor importante para a 
economia dos municípios é a 
bovinocultura, seja de leite ou 
de corte. Por isso, os episódios 
de abigeato (furto de gado) são 
uma constante preocupação dos 
produtores. Conforme os dados 
fornecidos pela SSP, entre ja-
neiro e junho, a Região Celeiro 
teve 43 casos de abigeato, sen-
do seis em Três Passos, cinco 
em Coronel Bicaco, cinco em 
Derrubadas e quatro em Tenen-
te Portela.

Outro indicador que chama 
a atenção é o furto de veículos. 
Santo Augusto com 13 ocorrên-
cias encabeça o ranking regio-
nal. Depois aparecem, respecti-
vamente, Tenente Portela e Três 
Passos com 12 e 10 casos.

O levantamento da SSP 
também revela que seis pessoas 
acabaram vítimas de homicídio 
doloso no primeiro semestre do 
ano. Foram três assassinatos em 
Crissiumal, um em Redentora, 
um em Santo Augusto e um 
Tiradentes do Sul. No estado, 
houve redução de 25,7% no 
índice de homicídios, quando 
comparado ao mesmo período 
de 2017.

O prefeito de Redentora, Nil-
son Paulo Costa, deu as boas 
vindas a quatro novas funcioná-
rias da Administração Municipal 
que assumiram suas funções, na 
segunda-feira, dia 09 de julho. 
Também participaram da recep-
ção a secretária municipal de 
Administração e Finanças, Elia-
ne Amaral Costa, e o secretário 
de Planejamento e Desenvolvi-
mento, Luciano André Schüne-
mann.

As novas funcionárias foram 
aprovadas no Processo Seletivo 

01/2018. 
A jornalista Adreane Aguiar 

Becker assumiu a função de 
assistente de imprensa. Josiane 
Anelise Hupps, Joice Amorim 
Brandão Maciel e Daiane Oli-
veira da Rosa assumiram como 
atendentes de creche na Escola 
Municipal de Educação Infantil 
Gente Miúda.

O prefeito Nilson disse que 
conta com a colaboração das 
aprovadas no concurso para a 
realização de um bom trabalho 
junto à comunidade.

No Processo Seletivo foram 
selecionados também orienta-
dor social, biólogo, visitador e 
supervisor do Programa Criança 
Feliz.

Os novos componentes do 
quadro de servidores de Reden-
tora já estão atuando junto as 
suas respectivas funções e de-
partamentos.

A qualificação dos serviços 
prestados pela municipalidade 
estão centro das intenções da ad-
ministração que tem buscado su-
prir as demanadas necessárias .

Redentora: Aprovadas no Processo 
Seletivo assumem funções

Editoria  Local

Já em uma coluna anterior, abordei o tema sobrea importância 
das prendas e peões dentro de uma entidade tradicionalista.

Para chegar aos finalmente e receber a faixa de prenda e o 
crachá de peão, não é fácil e nem tão simples.

Na verdade é que tudo na vida é preciso organizar muito bem 
o tempo, contar com o apoio de pessoas certas e, principalmente 
a força de vontade de atingir o objetivo ao qual se propôs.

Se este for o teu sonho, preencha teu ser de amor e carregue 
todos os dias o dom da dedicação extrema, vivendo a cada mo-
mento, sabendo aprender com cada passo dado, crescendo com 
cada tropeço ou com cada acerto.

Procure manter sempre a tua humildade e peça auxílio de 
quem puder te acrescentar para a tua jornada sendo sempre 
grato(a) e feliz com suas escolhas.

O período de preparação para a realização das provas, vocês 
peões e prendas, prendinhas, peãozinho, mudaram suas rotinas, 
deixaram as brincadeiras com a boneca, o jogo de bola, a saidi-
nha no final de semana com a turminha, para se dedicar aos estu-
dos porque sabiam que não seria nada fácil. Foi um desafio que 
se propuseram a querer ser o primeiro ou ser a primeira.

O medo não foi capaz de fazer parar. Se não acertar, não tem 
problema, no próximo eu acerto, mesmo assim valerá a pena, 
tento outra vez, e outras tantas até acertar...

E foi assim que após muitos dias, noites de estudos, pesqui-
sas, com ajuda dos pais, amigos que finalmente este desafio foi 
vencido. Para uns a glória de ter conseguido ficar entre os primei-
ros, para outros, a certeza que tentar vale a pena.

 O conhecimento adquirido durante este período preparatório 
é para a vida, e isso faz de você prenda, peão, prendinha, peãozi-
nho, uma pessoa que tem garra e luta pelos teus sonhos.

E para fechar este evento, na data de 07 de julho, quando a 
tua entidade estava organizando um fandango para comemorar 
seus oito anos de atividades, todos estavam na expectativa do re-
sultado final da 1ª Ciranda de Prendas e Entrevero de Peões, que 
representarão a entidade no período de 2018 a 2020. 

Assim ficou constituído o Departamento de Prendas e Peões:
 Peão Farroupilha: Dionatan Menegazzi. 1ª Prenda Adulta: 

Dionéia da Silva, 2ª Prenda, Tainara Brum, 3ª Prenda, Fernanda 
de Carli. 1º Guri Farroupilha: Adriano Cauduro da Silva, 2º Guri 
Farroupilha, Guilherme de Carli. 1ª Prenda Juvenil: Eduarda Fi-
gueró Baldo, 2ª Prenda Juvenil, Letícia Locatelli. 1º Piá Farrou-
pilha: Bernardo Martens, 2º Piá Farroupilha, Alexandre Almeida. 
1ª Prenda Mirim: Lenara Basso, 2ª Prenda Mirim, Marina Daniel 
de Oliveira, 3ª Prenda Juvenil, Angélica de Oliveira Perussatto. 
Piazito Farroupilha: Nicolas Monteiro Krumenauer. 1ª Prenda 
Dente de Leite: Júlia Betina Ferri, 2ª Prenda Dente de Leite, Yas-
mim de Almeida, 3ª Prenda Dente de Leite, Isabela de Almeida.

  Parabéns a todos, e você que não conseguiu desta vez, não 
desista, vá buscando e armazenando conhecimentos, o tempo 
passa bem rápido, e logo você chega lá.

 “Para que um sonho seja realizado, é preciso que alguém 
acredite nele e, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos”.

 E neste sábado dia 14, o CTG Missioneiro dos Pampas de 
Três Passos, realiza um jantar fandango. Preço acessível, boa 
música. O jantar será servido pelo Restaurante Boi na Brasa. 
Convite feito, segue o baile...

                                                                       Até a próxima.

 Prendas, Peões, Guri, Um 
Sonho realizado.

Ouça
Província Rural
sábado às 07hs na

100,7 FM
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Você já pagou o seu IPVA 
2018? O governo do estado a 
partir de agora vai começar a 
fechar o cerco aos motoristas 
inadimplentes com intuito de 
forçar o pagamento daqueles 
que ainda não quitaram o im-
posto.

 O calendário para o paga-
mento do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículo Automotor 
(IPVA), exercício 2018, encer-
rou no final do mês de abril. 

Acontece que o calendário 
de pagamento não é o mesmo 
de validade do documento. O 
de pagamento é estipulado pelo 
governo estadual, enquanto que 
o de vencimento do documento 
segue o nacional, no entanto, 
mesmo que o documento de um 
determinado veículo não tenha 
vencido oficialmente, desde de 
abril ele consta nos relatórios 
da Secretária Estadual da Fa-
zenda como inadimplente

Conforme números da se-
cretaria estadual da Fazenda 
(SEFAZ), cerca de 3,9 mil ve-
ículos, com placas de municí-
pios da Região Celeiro, transi-

Cerca de 3,9 mil proprietários de veículos da  
Região Celeiro ainda não quitaram o IPVA 2018

tam com o documento atrasado. 
O último prazo para rodar com 
os documento começaram a 
vencer em abril e se estendem 
até o final desse mês de acordo 
com o final da placa do veículo. 

A maior porcentagem de 

inadimplência está no municí-
pio de Redentora, 17,11%. Da 
frota tributável de 1.157, apenas 
959 contribuintes já pagaram 
o IPVA neste ano. Isso repre-

senta uma arrecadação de R$ 
615.871,37. O montante a rece-
ber atinge R$ 75.605,66. O me-
nor percentual de inadimplên-
cia fica com Tiradentes do Sul. 
Dos 1.153 veículos tributáveis, 
1.090 estão com o documento 
regularizado. Da previsão de 
R$ 541.064,73, R$ 528.798,75 
já entraram nos cofres públicos.

Três Passos possui a maior 
frota tributável da Região Celei-
ro, com 9.922 veículos. Destes, 
8.892 quitaram o IPVA 2018 
até a primeira semana de julho. 
O percentual de inadimplência 
chega a 10,37%, ou seja, restam 
R$ 430.130,75 para serem arre-
cadados. Em Tenente Portela, 
segundo dados da SEFAZ, 428 
(11,08% dos proprietários de 
veículos) ainda faltam pagar o 

imposto. O município tem uma 
frota tributável de 3.862 veícu-
los. A arrecadação prevista é 
de R$ 2.427.152,69, mas até o 
momento foram debitados R$ 

2.262.619,11.
Vale salientar que metade do 

que é angariado com o tributo é 
repassado de maneira automáti-
ca para as prefeituras conforme 
o município de emplacamento.

Os contribuintes que ain-
da não quitaram o IPVA 2018, 
cujo calendário de pagamento 
encerrou no final de abril, serão 
inscritos em Dívida Ativa da 
Fazenda Pública pela Receita 
Estadual. Uma primeira leva de 
devedores compreende mais de 
240 mil proprietários. A medida 
implicará na inclusão do nome 
do contribuinte na lista de ins-
critos como dívida ativa publi-
cada no site da secretaria esta-
dual da Fazenda. Além disso, o 
débito será lançado no cadastro 
do CADIN/RS e nos Serviços 
de Proteção ao Crédito (Serasa, 
Boa Vista, SPC, entre outros), 
bem como sofrerá correção pela 
taxa Selic. O motorista também 
corre o risco de sofrer protesto 
em cartório e processo de co-
brança judicial.

O atraso no pagamento do 
IPVA representa multa diária 
de 0,33% ao dia até o limite de 
20%, conforme o vencimen-
to pelo número final da placa 
do veículo. Depois de 60 dias 
em atraso, ocorre a inscrição 
em Dívida Ativa, quando há o 
acréscimo de mais 5% sobre o 
valor do tributo não pago. Os 
proprietários em situação irre-
gular também correm o risco de 
arcar com custos de multa, ser-
viços de guincho e depósito do 
DETRAN, caso flagrados nas 
blitze do imposto.

No encerramento do calen-

dário anual do IPVA, a inadim-
plência financeira girava em 
torno de 20,71%. Cerca de R$ 
535 milhões haviam deixado de 
ingressar nos cofres públicos, 
relativos a 952.802 veículos 
que seguiam transitando com 
o imposto atrasado. Após as 
operações da Receita Estadual 
em Porto Alegre e no interior, 
a inadimplência financeira do 
IPVA recuou para 9,6%, uma 
redução de mais de 50%.

O Departamento Estadual de 
Trânsito (DETRAN/RS) aler-
ta os proprietários de veículos 
com placas de final 9 e 0 para 
o vencimento do licenciamento 
2017 no dia 31 de julho. O do-
cumento 2018 passa a ser exigi-
do também para esses veículos 
a partir do dia 1º de agosto.  A 
data encerra o calendário de li-
cenciamento de 2018, devendo 
todos os veículos estarem de-
vidamente licenciados para o 
exercício.

Embora o prazo para o pa-
gamento do IPVA de todos os 
veículos tenha vencido no final 
de abril, a validade do licencia-
mento 2017 varia conforme o 
número final da placa. Para as 
placas de final 1, 2 e 3, o prazo 
expirou em 30 de abril; para as 
de final 4, 5 e 6, o documento 
de 2017 venceu em 31 de maio; 
para placas de final 7 e 8 o 
prazo era 30 de junho. O DE-
TRANRS alerta, ainda, que di-
rigir veículo com licenciamento 
vencido é infração gravíssima, 
passível de multa de R$ 293,47, 
sete pontos na CNH, além de 
remoção do veículo a depósito, 
até a regularização.

Inadimplentes poderão ser inscritos em dívida ativa

O prazo de pagamento do IPVA encerrou em abril
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Com o propósito de fortale-
cer as entidades constituídas no 
município, o Poder Executivo 
repassa recursos financeiros vi-
sando o pagamento de despesas 
originárias da organização de 
eventos. O auxílio é embasado 
na Lei Municipal nº 2.442, de 
13 de julho de 2017, e permite 
o encaminhamento de até R$ 
1.000,00 por ano para cada en-
tidade. 

Segundo o prefeito Celso 
José Dal Cero, o intuito é for-
talecer as entidades legalmente 
constituídas em Vista Gaúcha, 
ajudando no pagamento dos 
custos com eventos comunitá-
rios que proporcionam momen-

Poder Executivo auxilia financeiramente 
entidades de Vista Gaúcha

tos de lazer, cultura e promoção 
social. – Somente assim será 
possível manter em atividade as 
entidades, especialmente aque-
las do interior do município. É 
por isso que criamos e conse-
guimos colocar em vigor a lei 

de incentivo as entidades – fri-
sou o prefeito.

Conforme dados do Setor 
de Finanças da prefeitura, a 
previsão é repassar até R$ 25 
mil neste ano para as entidades 
constituídas.

Durante viagem a Porto 
Alegre, nesta semana, o prefei-
to Nilson Paulo Costa assinou 
um Termo de Cedência junto à 
secretaria estadual de Moderni-
zação Administrativa e de Re-
cursos Humanos. O documento 
determina que o governo do 
estado repasse uma área de três 
hectares ao município de Re-

Prefeitura de Redentora tentará a 
implantação de unidade de reciclagem

dentora.
De acordo com o prefeito 

Nilson Paulo Costa, o terreno 
está situado na localidade de 
Vista Alegre, onde funcionava 
a escola estadual Bento Gon-
çalves. O mandatário revelou 
que a meta do Poder Executivo 
é implantar no local uma unida-
de de reciclagem.

– Nos próximos dias, inicia-
remos a busca por parceiros que 
tem interesse em investir neste 
projeto – salientou o prefeito 
de Redentora. Em entrevista à 
Rádio Província o prefeito dis-
se que ainda não há nenhuma 
negociação definida, mas que a 
administração está procurando 
interessados no negócio.
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas

No dia nove de julho de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trin-
ta minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas, 
sob a Presidência em Exercício do Vereador MAGNUS ANTÔNIO GE-
ROLDINI. A sessão também contou com a presença dos Vereadores: LUIS 
CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, 
ROSIMERI MARQUES, ISOLDE TERESINHA HERGESSEL, OSMAR 
VON MÜLLER, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI 
BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 
procedesse a leitura da Licença do Vereador titular Dejair José Giacomini, 
por período determinado, nos dias 03 a 10 de julho de 2018, por motivos 
particulares, bem como a leitura da Convocação da Suplente de Vereadora 
Isolde Teresinha Hergessel, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a ATA Nº 
021/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 25 de junho de 2018, às 
18h30min, a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou có-
pias xerográficas da ATA Nº 022/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 
02 de julho de 2018, às 18h30min. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para aprecia-
ção dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 016/2018: que Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a conceder auxílio transporte aos estudantes universitários residen-
tes no Município de Derrubadas/RS e dá outras providências. Este Projeto 
de Lei permanece sustado para maiores estudos. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2018: que Estabelece normas para licencia-
mento de Feiras Eventuais ou Itinerantes e dá outras providências. Este Pro-
jeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 022/2018: que Altera a Lei Municipal nº 
979/2012, que atualiza valores de taxas de licenciamento ambiental munici-
pal e dá outras providências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto 
as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 023/2018: que Revoga incisos e altera a reda-
ção do caput do Art. 42, de Lei Municipal nº 806/2009, que dispõe sobre a 
Política do Meio Ambiente do Município de Derrubadas e dá outras provi-
dências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Per-
manentes. 

PROJETO DE LEI Nº 024/2018: que Altera a redação de dispositivos 
da Lei Municipal nº 345/2000, que dispõe sobre a Organização do Sistema 
Municipal de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle 
da Política Ambiental do Município de Derrubadas e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 025/2018: que Altera a relação da Estrutura das 
Unidades Orçamentárias da Lei Municipal nº 1247/2017 e dá outras provi-
dências. Este Projeto de Lei foi baixado para as Comissões Permanentes.
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COLUNA
Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

Ensino à distância se torna opção mais 
barata para conquistar graduação

Continuando nossos estudos sobre o livro de Provérbios, vere-
mos hoje o capítulo 13 deste livro, onde beberemos do conhecimento 
salomônico que nos induz a perseverarmos na busca pela sabedoria 
como forma maravilhosa de vivermos bem.

O versículo 3, do referido capítulo, traz a seguinte sentença: 
“Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais 
acaba se arruinando.” Meditando nesta frase, recordei-me das inúme-
ras vezes que minha boca, em seu muito falar, acabou me deixando 
em “maus lençóis”. Uma delas foi em uma oportunidade em que eu 
tinha ali pelos meus doze, treze anos, ainda estando no colégio, sétima 
ou oitava série talvez. Tínhamos pavor da coordenadora pedagógica, 
que eventualmente supria a falta de algum professor, lecionando-nos 
naquele período. Por outro lado, o nosso professor de Química era um 
bom amigo que, apesar de ser já bem mais velho que a coordenadora, 
tinha um bom relacionamento com a turma, inspirando-nos a confi-
denciar a ele nossas opiniões. Pois bem, a turma estava meio saturada 
do mau-humor da referida coordenadora e, certa vez, num arroubo 
de coragem, comentamos com o querido professor de Química, que 
achávamos ser aquela coordenadora “louca”. Lembro-me bem que 
foi esta a palavra que usamos (digo, usamos, porque eu puxei o coro, 
mas outros colegas também se referiram assim a ela). Pois bem, o 
professor avermelhou-se, pigarreou, mas com calma disse: “vocês 
estão enganados, ela é uma boa profissional!”. Seguiu-se então al-
guns minutos de silêncio ensurdecedor e o professor se pôs em pé e 
começou a aula. Todos sentimos que alguma coisa não estava legal, 
mas ficamos quietos a escutar seus ensinamentos. Terminada a aula, 
uma colega mais bem relacionada com os professores (talvez, filha 
de um deles, não me recordo bem) declarou: “vocês não sabem o que 
fizeram! A tal coordenadora é filha dele (do professor de Química)”. 
Meu Deus! Não sabíamos mais onde esconder-nos! A vontade que 
tínhamos era de nunca mais estarmos presentes na aula de Química! 
Mas isso não iria adiantar, afinal, ele era o único professor de Quí-
mica do colégio e se gazeássemos suas aulas, seríamos reporvados e 
teríamos que estar presentes em suas aulas no próximo ano.

Contei essa historinha, porque devido a ingenuidade de nossas 
tenras idades à época, ela acaba se tornando de certa forma engraçada 
(não para mim que ainda sinto constrangimento até de lembrar do 
acontecido). Mas, poderia contar outras tantas com esse mesmo con-
texto que deixei escapar já na minha fase adulta. Não as conto, por-
que estas sim, são bem mais constrangerdoras. Mas creio que se cada 
um de vocês puxar pela memória – salvo eventuais pessoas muito 
bem ajuizadas (que sei que existem, pois já conheci algumas) as quais 
tenho certeza que não passaram por situações semelhantes – a maio-
ria lembrará de alguma situação parecida com esta que eu passei. Por 
isso digo, quando li esse texto de Provérbios, aquilo foi para mim 
como um soco no queixo. Pensei, puxa, quantas vezes me coloquei 
em situações delicadas por falar demais. A partir de então, comecei 
a buscar falar menos, escolher as palavras e ouvir mais (que tamém 
é outro esplêndido caminho para chegarmos a sabedoria). Quando 
falamos demais, inevitavelmente falamos o que não deveríamos fa-
lar. Ainda estou em aprendizado neste tema, pois passo bons tempos 
sendo comedido ao falar, mas eventualmente ainda me coloco em 
situações as quais penso: “puxa, hoje eu poderia ter ficado quieto”.

Entretanto, de tudo que tenho escrito nestas colunas, o que mais 
quero passar de mensagem é isto: é muito bom ler Provérbios! A lei-
tura deles não fará de nenhum de nós seres humandos perfeitos, pois 
perfeito mesmo somente o foi Jesus Cristo. Mas, certamente contri-
buirá para que erremos menos e, assim, para que vivamos melhor, 
com paz, respeitando o próximo e, desta forma, conquistando ami-
zades e evitando inimizades. Mesmo deste capítulo 13, tantas outras 
mensagens bonitas tínhamos para tirar, como por exemplo: “O filho 
sábio acolhe a instrução de seu pai, mas o tolo a despreza”, ou “O 
orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está com os que to-
mam conselhos”, e ainda “O esnino dos sábios é fonte de vida, e 
afasta o homem das armadilhas da morte”. A sabedoria exitente no 
livro de Provérbios é inesgotável e lendo-o cada um de vocês poderá 
tirar suas próprias conclusões, por isso fica aqui meu apelo: Leiam 
Provérbios!

LEIA PROVÉRBIOS V: SABEDORIA, UM 
TESOURO MAIS VALIOSO QUE O OURO

Dalmiro Poschi Caminha – Bel. em Direito, esp. em Dto. Cons-
tit., estud. em Teologia

Coluna vinculada à Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua 
Guaporé, 344, em frente ao Parque de Máquinas da Prefeitura – 
culto às terças, sextas e domingos, às 19:30 horas.

A educação superior à dis-
tância cresce no país em ritmo 
mais acelerado que a educação 
presencial. Os dados do último 
Censo da Educação Superior 
– de 2015 – mostram que en-
quanto o ensino presencial teve 
um crescimento de 2,3% nas 
matrículas em 2015 em rela-
ção a 2014, o ensino à distância 
(EaD) teve expansão de 3,9%.

Em nossa região algumas 
iniciativas desta modalidade 
já foram colocas em prática, 
mas nenhuma com tanta força 
e organização quanto o polo da 
Unopar que está funcionando 
na cidade de Redentora.

Habilitado desde agosto de 
2017 a instituição oferece hoje 
mais de 30 cursos de graduação 
e mais de 80 cursos de pós-
-graduação, todos reconhecidos 
pelo Ministério da Educação e 
todos com nota de avaliação 
entre 4 e 5, numa escala que vai 
de 0 a 5.

A coordenação do polo da 
Unopar em Redentora está sob 
a responsábilidade da profes-
sora Daniela Roberti Elegeda 
e funciona junto a INFE-Infor-
matica que tem a coordenação 
de Alexsandro Elegeda.

Com uma grande infraestru-
tura a instituição conta com sa-
las de aulas climatizadas, com 
retroprojetores de última gera-
ção, caixas de som acopladas, 

secretaria, sala da coordenado-
ria, biblioteca e um laboratório 
de informática com 20 compu-
tadores. 

A característica de ensino da 
Unopar envolve os tutores que 
acompanham as aulas presen-
ciais, sendo formado por um 
corpo habilitado e especializa-
do para prestar apoio ao gradu-
ando nas aulas.

As aulas presenciais ocor-
rem uma vez por semana e são 
no formato KLS, Sala de Aula 
Invertida, ou seja, antes de ir 
para aula presencial o aluno 
recebe as informações e as ma-
térias que serão ministradas na 
aula.

A Unopar é a maior univer-
sidade de educação a distância 
do país, estando hoje presente 

em mais de 400 municípios do 
Brasil.

Um dos fatores importantes 
citados pela professora Daniela 
Elegeda é o fato de que a Uno-
par mantém um portal chamado 
Conecta, onde o aluno da insti-
tuição cadastra o seu currículo e 
pode ser direcionado para cen-
tenas de empresas e instituições 
que no mesmo espaço, em par-
ceria com a Unopar, cadastram 
as vagas de emprego.

A instituição vai realizar 
vestibular no domingo dia 22, 
sendo que estarão também dis-
poníveis bolsas de estudo que 
serão sorteadas pela instituição. 
As inscrições podem ser feitas 
através do site da UNOPAR 
na internet ou diretamente na 
INFE em Redentora.

Unopar está localizada no Centro de Redentora

Na quarta-feira (11), depu-
tados estaduais e representantes 
de prefeituras e de instituições 
hospitalares, durante um en-
contro com o governador José 
Ivo Sartori, no Palácio Piratini, 
acertaram a realização de uma 
reunião para debater a situação 
dos Hospitais de Pequeno Porte 
(HPPs) existentes no Rio Gran-
de do Sul.

O deputado Altemir Tor-
telli, presidente da Comissão 
de Saúde e Meio Ambiente da 
Assembleia Legislativa, infor-
mou que no último bimestre, 

profissionais técnicos estuda-
ram a situação dos HPPs.O par-
lamentar tem coordenado deba-
tes sobre a situação dos HPPs e 
os efeitos da Portaria Estadual 
nº 064/2018, que institui a Po-
lítica de Cofinanciamento dos 
Hospitais de Pequeno Porte e 
os transforma em Pronto-Aten-
dimento de Urgências (PADU).

O prefeito de Braga, Carlos 
Alberto Vigne, presidente da 
comissão instituída pela FA-
MURS para tratar do assunto, 
afirmou que a medida ‘assusta’ 
porque os municípios do inte-

rior terão que transferir seus pa-
cientes para outras cidades. Já o 
superintendente da Federação 
das Santas Casas do Rio Gran-
de do Sul, Jairo Tessari, reve-
lou que 115 dos 255 hospitais 
representados pela entidade são 
considerados de pequeno porte.

A principal resistência a 
Portaria Estadual é a possibi-
lidade do fechamento de 1,6 
mil leitos após a mudança de 
categoria de HPP para PADU. 
Isso terá como consequência, o 
aumento de demanda nos hos-
pitais regionais.

Reunião discutirá a situação dos HPPs 
no Rio Grande do Sul
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Popularização da internet muda 
comportamento da população

A popularização das redes 
sociais nos últimos 20 anos fez 
com que a internet, instrumento 
criado para a comunicação, se 
tornasse parceria constante da 
grande maioria das pessoas que 
vivem atualmente no mundo. 
Se inicialmente as chamadas 
redes sociais tinha como foco o 
publico jovem, hoje elas já não 
conhecem barreiras e se espa-
lham de tal maneira que é cons-
tante a possibilidade de encon-
trar usuários que vão desde a 
mais tenra idade passando pela 
vida adulta até a velhice.

Fenômenos absolutos como 
o sucesso da empresa criada 
por Mark Zuckerberg, criador 
do Facebook ou por conglome-
rados que abrangem várias pla-
taformas e ferramentas como o 
Google, dominaram os merca-
dos de ações e monopolizaram 
a informação de tal maneira que 
se tornaram as maiores empre-
sas do mundo.

Por serem canais abertos 
as plataformas do gêneros tor-
naram-se paradas obrigatórias 
para todos os tipos de pessoas 
e nela são depositadas muitas 
vezes as suas frustrações a an-
seios não realizados, sinais que 
tem ascendido o alerta para os 
especialistas que tem estudado 
o impacto das redes sociais no 
convívio social e no crescente 
aumento dos casos de suicídios 
registrados hoje no mundo.

Só para se dimensionar o 
papel assumido pelas redes so-
ciais como fonte de desabafo 
do cidadão atualmente, um mo-
nitoramento virtual realizado 
entre abril e maio do ano passa-
do pela agência nova/sb, onde 
foram capturadas e analisadas 
1 230 197 menções ao tema 

“suicídio” no Brasil dentro das 
principais redes sociais, mos-
traram que em relação ao conte-
údo, 34,2% eram piadas ou me-
mes. Esse tipo de comentário 
superou as opiniões (24,4%), 
as citações (22,1%), as notícias 
(7,5%), os relatos (6,3%) e os 
depoimentos (5,5%).

E o pior: 18,3% das posta-
gens avaliadas foram conside-
radas negativas ou preconcei-
tuosas, reforçando tabus ou até 
incentivando pessoas a atenta-
rem contra a própria vida. Por 
outro lado, 28,8% das menções 
demonstravam conscientização 
sobre o tema e, em 52,8%, não 
havia um posicionamento claro 
por parte do autor.

A maioria esmagadora 
do conteúdo veio do Twit-
ter (94,2%), que deixou para 
trás Facebook (5%), Youtube 
e Instagram (0,4% cada). Po-
rém, de modo geral, o suicídio 
é um tópico periférico na web. 
Ele muitas vezes se restringe a 
grupos específicos de conexões 
— os grandes influenciadores 
digitais tendem a ficar de fora.

A psicóloga portelense Bru-
na Caron atenta  que muitas 
pessoas culpam as redes sociais 
pelo aumento de suicídios, mas, 
de fato uma rede social não leva 
ninguém a cometer o suicídio.  
- O suicídio não ocorre de ime-
diato, a pessoa que pensa em 
suicidar-se dá sinais, que mui-
tas vezes são ignorados pelos 
amigos e familiares. É por isso 
que é importante prestarmos 
atenção no que às pessoas di-
zem, frases como “tenho von-
tade de sumir”, “não aguento 
mais”, “eu queria morrer”, e 
também nas mudanças de com-
portamento, isolamento, deixar 

de praticar um hobby, perda 
ou ganho de peso repentino, 
descuido com a aparência e/
ou higiene. – Comenta ela so-
bre o tema. -   Existe a crença 
de que quem fala que vai se 
matar, é pra chamar a atenção 
e que de fato não vai cometer o 
suicídio, mas, isso não é verda-
de, se a pessoa já demonstrou o 
desejo em morrer, é porque está 
muito próxima em suicidar-se.  
Outro fator que é preciso estar-
mos atentos, sãos os casos de 

bullying cibernético, quando 
a pessoa é ridicularizada por 
meio de postagens ofensivas e 
compartilhamentos de vídeos e/
ou fotos pessoais do individuo, 
o que pode acarretar em suicí-
dio. – Explica a psicóloga.

Em nossa região não é raro 
as vezes em que podemos tes-
temunhar através das redes so-
ciais desabafos, lamentações 
e até mesmo ameaças contra a 

própria vida. Os textos carre-
gados de informações pessoais 
vêm repletos de carência e de 
desespero. Nos comentários 
as pessoas sempre respondem 
com palavras de fé e de força. 
Mesmo com toda a frieza e dis-
tância das redes socias ao se de-
parar com uma postagem dessa 
forma as pessoas tem a falsa 
sensação de que ao comentar 
estão fazendo a sua parte.

Para a psicóloga Bruna 
Caron o aumento ao acesso as 
redes sociais e a diminuição 
no circulo de convívio social, 
visto que hoje as pessoas pre-
ferem ficar navegando na in-
ternet a sair e interagir com 
outras pessoas, teve como 
consequência o aumento da 
exposição na internet, uma 
vez que o indivíduo sente a  
necessidade de “por pra fora” 
aquilo que sente e que pensa, 
e muitas vezes na falta de ter 
com quem conversar essa ne-
cessidade acaba sendo expos-
ta por meio das redes sociais.

Um outro problema que é 
recorrente e também notado 
em usuários em nossa região e 
que em alguns casos inclusive 
se tornou caso de polícia é a 
exposição corporal. Os disposi-

tivos mó-
veis que 
permitem 
o envio 
imed ia to 
de fotos e 
vídeos e a 
postagem 
na rede 
m u n d i a l 
de compu-
tadores fez 
com que 
esse tipo 
de caso se 
t o r n a s s e 
cada vez 
mais ba-
nal. Desde 
p e s s o a s 
f a m o s a s 
como Ca-
rolina Die-

ckmann até mães de família, 
até então anônimas, moradoras 
da região. A dispersão de ima-
gem que possa constranger ou 
ofender qualquer pessoa é cri-
me previsto em lei e passível de 
punição, mesmo que a atitude 
do usuário seja apenas de com-
partilhar ou passar para frente.

No cenário ainda podemos 
notar as pessoas que buscam 
a notabilização ou reconheci-

mento através da exposição do 
próprio corpo. Não são raros os 
casos registrados em que pesso-
as se expõe de maneira gratuita 
nas redes sociais, sem pudor ou 
temor com as consequências 
futuras.

Bruna Caron ressalta que os 
motivos que levam as pessoas 
a se expor são muito pessoais, 
não têm como generalizar uma 
resposta para isso.  -  Acredito 
que a exposição corporal tam-
bém seja uma forma de auto 
aceitação ou de busca da acei-
tação dos demais.  As redes so-
ciais também são uma forma de 
construção da própria identi-
dade, onde encontramos coisas 
das quais nos identificamos ou 
não. – Esclarece ela.

Um estudo global lança-
do essa semana mostrou que 
o Brasil é o segundo país do 
mundo em relação a ofensas 
cometidas pela internet. Não 
precisa procurar muito para 
encontrar amizades que foram 
desfeitas por causa de uma 
postagem ou de uma discussão 
gerada por um conflitoso co-
mentário abordado sobre algum 
assunto que na grande maioria 
das vezes tem pouco ou nada 
de influência na vida as pessoas 
envolvidas.

Os estudos sobre comporta-
mento digital mostram que as 
pessoas estão cada vez mais se 
comportando de maneira me-
nos compreensiva e por serem 
um espaço livre para o embate, 
as redes sociais acabam se tor-
nando verdadeiros campos de 
guerra. 

Sobre este assunto a pro-
fissional Bruna Caron alertas 
que as redes sociais não trans-
formam uma pessoa em má 
ou boa. -  A diferença de se 
expressar via internet ou pes-
soalmente, é que via a internet 
não precisamos encarar o outro 
frente a frente, podemos dizer 
o que pensamos sem receio de 
uma consequência imediata.  – 
Comenta a psicóloga. -  As re-
des sociais facilitam as nossas 
comunicações, mas, o modo 
como cada pessoa a usa, é mui-
to individual. – Finaliza ela.

No final a recomendação 
sobre o uso das redes sociais 
acaba sendo o mesmo desde 
que a internet se popularizou 
no mundo. “Elas são uma im-
portante ferramenta de co-
municação, desde que usadas 
com cuidado e reponsabilida-
de.”

Psicologa Bruna Caron
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O contato com as redes sociais tem começado cada vez mais cedo
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Opções na internet mudam a forma de fazer negócios 

Desde a década de 90, a 
forma de comunicação entre 
as pessoas mudou tanto no am-
biente de trabalho quando na 
vida particular. A populariza-
ção da internet recriou diversos 
modos contemporâneos, inclu-
sive a esfera empresarial, por 
exemplo a modalidade de ven-
da e-commerce, que ascende 
cada vez mais no meio comer-
cial e a mais de uma década tem 
reflexos em Tenente Portela. 

O e-commerce, que em 
português significa comércio 
eletrônico, é uma espécie de 
comércio que realiza suas tran-

sações financeiras por meio de 
dispositivos e plataformas ele-
trônicas, como computadores 
e celulares. Um exemplo deste 
tipo de comércio é comprar ou 
vender produtos em lojas virtu-
ais.

No início, o e-commerce 
era utilizado basicamente para 
vender bens tangíveis com va-
lores modestos, como: livros e 
CDs. Hoje, ele é utilizado para 
comercializar desde produtos 
que custam milhões, como: ia-

tes, carros de luxo e mansões, 
até produtos que há pouco tem-
po eram inimagináveis pela sua 

incompatibilidade 
com este tipo de 
comércio, como 
roupas, perfumes 
e alimentos.

O empresário 
Giordano Bruno 
Fornari acompa-
nhou a expansão 
do mercado vir-
tual, e a 11 anos 
possuiu uma loja 
inteiramente digi-

tal. A empresa Laços Lageanos, 
comercializadora de diversos 
produtos campeiros, surgiu pio-
neira no Brasil dentro do ramo 
no ano de 2007. Giordano men-
ciona que as vendas começaram 
pelo Facebook, em uma página 
criada e administrada por ele. 
Posteriormente, com o sucesso 
do empreendimento, o site  veio 
para melhorar exposição dos 
produtos e também relação com 
o consumidor. 

Na época, comprar pela in-

ternet era algo mais difícil que 
nos dias atuais, afirma Bruno, 
principalmente pela descon-
fiança do comprador quanto a 
procedência do produto. Hoje, 
a empresa Laços Lageanos re-
cebe pedidos de todo o país, e 
inclusive do exterior, sendo es-
tes um dos fatores que mostram 
a mudança na confiança pelas 
compras da internet. A Laços 
Lageanos que tem sua base de 
operações em Tenente Portela é 
a maior vendedora de laços pela 
internet do Brasil.

Com a explosão do apli-
cativo WhatsApp, uma nova 
engrenagem foi encaixada no 
mecanismo de vendas de di-
versas empresas. Bruno diz 
que o Facebook, e também a 
pouco tempo o Instagram, vi-
raram ferramentas de divulga-
ção do produto, sendo o topo 
do mecanismo de comercio de 
seus produtos. Na sequência, o 
WhatsApp se transformou na 
ouvidoria, onde o cliente retira 
as dúvidas, e efetiva a compra 
na última peça: o site.  

Valdir Pressi da Lojas Tem de Tudo

“Empresas virtuais
 confiáveis são o futuro”
A máquina eco-

nômica empresa-
rial gira conforme 
o contexto ao seu 
redor. Este concei-
to diz muito sobre 
lojas a exemplo da 
empresa do porte-
lense Valdir Pres-
si, proprietário da 
Tem de Tudo Casa 
e Conforto, que 
investe em um novo modelo 
de compras onde ele torna-se 
mediador entre a indústria vir-
tual e o consumidor. Pressi nos 
relatou que os pedidos de pro-
dutos e mostruário em sua loja 
em grande parte são feitos via 
internet.  

Com a conclusão da escolha 
do consumidor, o empresário 
contata a empresa por e-mail 
e descreve o pedido com to-
dos os detalhes selecionados e, 
posteriormente, acompanha o 
produto até a chegada no des-
tino final. Esse procedimento, 
segundo Pressi, traz facilida-
de para suas vendas e maior 
confiança ao cliente que, com 
receio de encontrar sites com 
informações falsas, procura re-
ceber em mãos o produto com-
prado. Com o tempo e avanço 
das relações virtuais, as visitas 

O número de adeptos pela 
navegação sem fronteiras cres-
ce constantemente, em Tenente 
Portela e região. Essa constata-
ção feita pelo Jornal Província 
partiu após serem ouvidas duas 
empresas de provedores com 
sede no município. 

O proprietário da Mega Net, 
Riad Hatem diz que o número 
de pessoas que procuram a em-
presa para a colocação de inter-
net em residências ou empresas 
tem uma crescente constante. 
Ele afirma que as empresas es-
tão utilizando a tecnologia com 
objetivo de desenvolverem seus 
negócios, procurando assim ter 
esse meio para emitir, como 
exemplo, a nota fiscal gaúcha e 
fazer operações com maquinas 
de cartões. 

Os reflexos da moderni-
zação por meio da internet se 
equivalem para a área urbana 

e rural. Segundo Maria Ribeiro 
Zandoná, representante da Tchê 
Turbo no município, a evolução 
tecnológica impacta no meio 
rural, pois as facilidades em se 
comunicar com pessoas distan-

tes, a possibilidade dos jovens 
adquirirem informação e co-
nhecimento e outras formas de 
fazer negócio e manter contato 
com seus clientes vão atraindo 
o produtor rural. 

Aumenta o número de adeptos da internet

Os Bancos viram na internet 
um meio rápido e também se-
guro de expandir os seus negó-
cios, criando os “Bancos virtu-
ais”, conhecidos como Internet 
Banking. 

feitas por representantes co-
merciais para a apresentação de 
catálogo e venda de produtos 
mudou de aspecto, passando a 
serem menos frequentes e mais 
assistenciais. 

Hoje, as indústrias mandam 
membros da equipe para a mos-
trar novidades e verificar como 
está o andamento das vendas, 
afirma Pressi. Sobre o futuro 
tecnológico, Pressi diz que ha-
verá em Tenente Portela, assim 
como já existe no Brasil, mais 
empresas optando pelo univer-
so virtual. 

Assim como Bruno, Pressi 
conclui que a redução de tribu-
tos e o fim de gastos básicos, 
como conta de luz, ambos gera-
dos pela estrutura física são al-
guns dos objetivos norteadores 
para migração empresarial para 
o mundo digital. 

Empresa virtual comandada por portelense é líder de vendas na internet

Em 2017 a Federação Bra-
sileira dos Bancos (Febraban) 
revelou um levantamento que 
mostrou que uma a cada três 
transações bancárias passou a 
ser feita pelo celular.  

Essa interação tecnológica 
com o cliente trouxe aos asso-
ciados da Cooperativa Crédito 
Rural Cresol, unidade Tenente 
Portela, uma nova forma de se 
efetivar ações bancárias. 

Em contato com a unidade, 
Leidiane C. Barella afirmou 
que há um ano está em fun-
cionamento o aplicativo, e que 
diariamente os associados pro-
curam informações técnicas 
para o melhor aproveitamento 
da ferramenta.  

Até o momento, aproxima-
damente 500 clientes já aderi-
ram o mobile banking em Te-
nente Portela e região. Leidiane 
afirma que a ferramenta auxilia 
na verificação de extratos, rea-
lização de transferências, entre 
outros aspectos. 

Giordano e Cristiano Quevedo

Mega Net é um dos provedores que instalam internet em Tenente Portela

Bancos migram para 
a palma da mão

Gerenciar operações pelo celular 
éatividade cada vez mais comum
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Por Raiana Silva
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EM SOCIEDADE
Por  Mari Carla Brunet

Quem está feliz 
da vida é a Dra.  
Daiane Pressi, 
que concluiu 
o seu doutora-
do pela URI de 
Erechim, de-
fendendo a tese 
numa pesquisa 
na área de leite 
bovino.

No do-
mingo dia 1º, 
quem come-
morou seu ni-
ver foi a em-
presária Iara 
C a p e l l a r i ,  
que de manei-
ra inovado-
ra organizou 
uma excursão 
para um pas-
seio em Ame-
tista, onde os 
c o n v i d a d o s 
que quiseram 
fizeram uma 
visita a uma 
mina ativa, e  
cu lminando 
num almoço 
oferecido num 
res tauran te 
temático sub-
terrâneo .

Portelenses integram comitiva da 
AMZOP que viaja para a China

Uma comitiva liderada pela 
Associação dos Municípios da 
Zona de Produção (AMZOP) 
inicou namadrugada desta sex-
ta-feira (13) uma viagem com 
destino a China. O embarque 
aconteceu no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos. A logística 
da viagem inclui uma escala na 
cidade de Addis Ababa, na Eti-
ópia, após 12 horas de voo. Lá, 
o grupo ficará por aproximada-
mente cinco horas até pegar ou-
tro avião rumo a Pequim, com 
tempo estimado de viagem de 
quase 11 horas. Os brasileiros 
irão aterrissar em solo chinês 
durante o próximo sábado.

A viagem até o país asiático 
foi viabilizada durante a assina-
tura do Protocolo de Intenções 
com a Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento Internacional 
Brasil-China, no mês de junho, 
em Palmeira das Missões. A co-
mitiva brasileira, formada por 
autoridades políticas, represen-

tantes de entidades e empresá-
rios, fará apresentações com o 
intuito de atrair investimentos e 
ações práticas nas áreas da saú-
de, educação, comércio, tecno-
logia, inovação, infraestrutura, 
cidades tecnológicas, cultura e 
esportes.

O presidente da AMZOP e 
prefeito de Liberato Salzano, 

Gilson de Carli, destacou que 
a Região da Zona da Produção 
tem inúmeros potenciais, desde 
o cultivo de alimentos, passan-
do pelo turismo e chegando a 
medicina alternativa. – Estamos 
abertos ao diálogo e queremos 
fortalecer ainda mais essa par-
ceria – frisou o dirigente. Entre 
os principais projetos que serão 

apresentados aos chineses está 
aquele que trata do Hospital Pú-
blico Regional, em Palmeira das 
Missões, e o incentivo ao turis-
mo nos municípios de Ametista 
do Sul e Iraí.

Portela estará re-
presentada

Conforme as informações 
obtidas pelo Sistema Província 
de Comunicação, dois portelen-
ses integram a comitiva lidera-

da pela AMZOP: o empresário 
Anderson Braucks, e o diretor-
-presidente da Cresol Tenente 
Portela, Gelson Ferrari. Outro 
município da Região Celeiro re-
presentado na viagem é Coronel 
Bicaco, com o prefeito Jurandir 
da Silva e o empresário Ângelo 
Busanello.

O grupo começa a viagem 
de retorno no dia 23 de julho, 
partindo do Aeroporto de Shan-
ghai. A chegada ao Brasil deverá 
acontecer no dia 24, com grande 
expectativas de boas notícias

Anderson Braucks e Gelson Ferrari integram o grupo
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - robinson.giraldi@bol.com.br

Ter uma vida sexual completa e satisfatória é um elemento 
importante na vida de um ser humano. Sentir querido ou desejado 
é crucial para o desenvolvimento da autoestima. Já o sobrepeso 
normalidade na maioria dos sedentários, não só favorece o sur-
gimento de todos os tipos de doenças, mas também intimida as 
pessoas para sair e desfrutar de sua sexualidade.

Não há desculpas para ficar parado. Junto com a boa alimenta-
ção, o exercício físico é a chave para manter nosso corpo saudável 
e protegido de doenças, com a energia necessária para realizar 
qualquer atividade, além de ser responsável pela boa forma da 
silhueta. E se isso não bastasse, há amplas evidencias de que o 
exercício físico significa mais e melhor desempenho sexual. 

Segundo um estudo realizado por um grupo de médicos da 
Universidade de Boston (EUA), que acompanhou 600 homens 
de meia-idade que não tinham nenhuma disfunção sexual e ana-
lisados os seus hábitos (sedentarismo, uso de drogas, nutrição, 
estresse... etc.) Depois de oito anos, observou-se que as pessoas 
que tinham introduzido o exercício em suas vidas tinham conse-
guido melhorar seu desempenho sexual, enquanto as pessoas que 
não tinham feito exercício físico tiveram episódios ocasionais de 
impotência. 

Isso não é de estranhar muito, porque se o exercício melhora 
a saúde geral, também é de imaginar que a nossa saúde sexual 
também é beneficiada.

Durante o exercício físico, especialmente durante o treinamen-
to de força, há uma revolução em nosso corpo, destacando a li-
beração de hormônios, estrogênio em mulheres, testosterona nos 
homens e adrenalina em ambos, esses mesmos hormônios estão 
relacionados com o aparecimento do desejo sexual, o que explica 
o fato de que quando se exercita aumenta significativamente a 
libido, e o desejo.

Quando aumenta a excitação, endorfinas, hormônios responsá-
veis pela sensação de prazer, entram em jogo, atingindo sua con-
centração máxima no momento do orgasmo. O exercício também 
estimula a produção e liberação de endorfinas e também consegue 
aumentar a atividade do sistema nervoso, aumentando a transmis-
são de sensações prazerosas, aumentando a sensibilidade e pro-
movendo o prazer em todos os sentidos. Na verdade, ele funciona 
no clímax, mobilizando todas as células nervosas do cérebro, que 
descarregam seu conteúdo de uma vez, passado o pico de prazer 
acontece o relaxamento físico total.

Fazer exercício físico regula e melhora a circulação sangüínea 
do corpo, incluindo o fornecimento de sangue aos órgãos genitais, 
com o exercício e o sexo, nosso corpo libera endorfinas e, por-
tanto, uma sensação de prazer e satisfação. Assim, quanto mais 
freqüente o exercício, mais endorfinas será liberando, e nas rela-
ções sexuais fica mais fácil alcançar o prazer. Para as mulheres, 
está provado que aquelas que se exercitam regularmente, tem a 
capacidade de atingir o orgasmo mais rápido e mais intensamente. 
Quanto melhor a forma física da pessoa, mais energia a pessoa 
terá na relação.

Por todas essas razões, a Organização Mundial da Saúde con-
sidera a saúde sexual como uma das chaves para o bem-estar geral 
das pessoas.

Praticar Exercício Físico 
Melhora a Vida Sexual
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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 Brasileiro em seus números I, III 
e IV.
O cidadão OZIEL DA SILVA nascido em Erval Seco/RS aos 24 de abril de 
1994.  Filho de Braz Daniel da Silva e de Rute Farias da Silva.
E dona ROSIMARA SOUZA DA SILVA nascida em Tenente Portela- RS 
aos 31 de dezembro de 1996. Filha de Ceno Santos da Silva e de Ivanir 
Souza da Silva. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei. O 
casamento será realizado no dia 20/07/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na im-
prensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 21 de junho de 20
18.                                                Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Nutrição e Saúde
Nutricionaista Jéssica Ariel Ponce -  CRN2-8735P

Em um mundo com novas dietas a cada dia, geralmen-
te glamourizadas pela mídia e pelas celebridades, será que é possível se 
alimentar de forma saudável, sem restrições, mas também sem engordar (ou 
até emagrecer)? Isso não só é possível, como já é defendido por muitos nu-
tricionistas. E tem um nome: alimentação intuitiva.

A alimentação intuitiva preza pela importância de nos alimentarmos de 
acordo com nossos sinais de fome e saciedade, sem restrições, sempre le-
vando em conta as necessidades do nosso corpo e a escolha por alimentos 
mais saudáveis. Este conceito ataca a mentalidade da dieta, tendo como ob-
jetivo promover uma nova forma de pensar e ver a alimentação, deixando a 
nossa intuição controlar a forma como comemos.

 Todas as pessoas nascem com a habilidade de reconhecer seus sinais de 
fome e saciedade, ou seja, de comer intuitivamente, mas graças a interfe-
rências externas, a maioria perde essa sintonia com corpo. Essas interferên-
cias podem ter diversas origens: da família, que vive de dieta e passa essa 
mentalidade para os filhos; das escolas, onde as crianças sofrem bullying 
por motivos de peso; e da mídia e da sociedade, que impõem um padrão de 
beleza, levando à insatisfação com o corpo.

E engana-se quem acredita que as dietas são a salvação para quem deseja 
emagrecer de forma efetiva. Vários estudos comprovam que as restrições e 
proibições alimentares não funcionam em longo prazo, e cerca de 95% das 
pessoas não consegue se manter na dieta por muito tempo. Isso acontece 
porque as dietas afetam nossas vidas em vários sentidos, tanto em nível 
biológico, alterando nosso organismo e estressando nosso corpo; em nível 
psicológico, alterando nossa relação com a comida, podendo causar ansie-
dade ou compulsão alimentar; na vida social, impactando em nossas reuni-
ões com famílias e amigos; e no âmbito cultural, por tentar alterar hábitos 
alimentares já enraizados na família e/ou sociedade. 

Os objetivos dessa abordagem comportamental, é fazer com que o indi-
víduo faça as pazes com a comida, recupere a conexão com o corpo e pro-
mova mudanças para a vida inteira, através de uma alimentação saudável, 
porém consciente e sem tantas proibições, que respeite seus sentidos físicos 
e psicológicos. Desta forma, é muito mais fácil adquirir um peso ideal que 
se manterá por toda a vida.

Alimentação Intuitiva

Extravio de Bloco
LEOMAR GONZATTO residente 
no município de REDENTORA/
RS, comunica que perdeu, extra-
viou ou foi furtado um Talão de No-
tas Fiscais de Produtor Rural (069 
337321 a 069 337330) com inscri-
ção estadual sob o nº 216 100011 
série  P 069 337321.

Extravio de Bloco
ALEXANDRE DE RESENO re-
sidente no município de REDEN-
TORA/RS, comunica que perdeu, 
extraviou ou foi furtado um Talão 
de Notas Fiscais de Produtor Rural 
(098 622171 a 098 622180) com 
inscrição estadual sob o nº 216 
1013127 série  P 098 622171.

MUNICÍPIO DE VISTA 
GAÚCHA - RS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

25/2018. OBJETO: Aquisição de 
Sementes de Forrageiras de Ve-
rão. JULGAMENTO: 26/07/2018 
às 08h:30min. LOCAL: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de 
Maio, 1.015. INFORMAÇÕES: 
No Centro Adm. Mun., fone (55) 
3552-1022, site www.vistagau-
cha-rs.com.br e e-mail compras@
vistagaucha-rs.com.br. V. Gaú-
cha, 13/07/2018.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

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

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, apresentando 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus números I, III 
e IV.
O cidadão ALVARO RAMOS nascido em Tenente Portela/RS aos 28 de 
setembro de 1987.  Filho de Abel Vilani Ramos e de Maria Idê Ramos.
E dona FERNANDA JIENÍFER DRYER nascida em Tenente Portela- RS 
aos 01 de outubro de 1990. Filha de Elemar Dryer e de Iara Cardoso Dryer. 
Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei. O casamento será 
realizado no dia 04/08/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na impren-
sa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 12 de julho de 20
18.                                               

 Claudineia Holland
Escrevente Autorizado
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EDUCADOR FÍSICO

Dicas para 
melhorar a 
saúde através 
das práticas 
esportivas
Por 
Robinson
dos Santos

NUTRIÇÃO E SAÚDE
A coluna com 

dicas de nutri-
ção para viver 
uma vida mais 

saudável
Por 

Ariel Jéssica 
Ponce

BRADO DO BARDO
Crônicas 

sobre tudo 
e todos o 

tempo todo
Por Jonas 

Martins
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Redentora: Aprovados em processo 
seletivo assumem funções

Poder executivo auxilia financeira-
mente entidades em Vista Gaúcha

Prefeitura de Redentora tentará im-
plantar unidade de reciclagem
Reunião discutirá situação dos HPPs 
do Rio Grande do Sul

Portelenses viajam para China junto 
com comitiva da AMZOP

EM SOCIEDADE
A colu-

na social 
que mostra 
os últimos 
eventos de 
Tenente 
Portela

Por 
Mari Carla 
Brunet

Desde o ano de 2001 o Cen-
tro de Registro de Veículos 
Automotores de Tenente Por-
tela funcionava como um posto 
avançado do CRVA de Crissiu-
mal. O centro que atende os 
municípios de Barra do Guari-
ta, Vista Gaúcha, Derrubadas, 
Tenente Portela, Miraguaí e 
Redentora funcionava dessa 
forma porque desde aquele ano 
não havia na cidade titular no 
Cartório de Registro Civis das 
Pessoas Naturais.

O Cartório de Registros tem 
por força de lei a opção se ser o 
prestador de serviços do CRVA. 
Desde 04 de abril desse ano o 
cartório de Tenente Portela pas-
sou a ter como titular, Ricardo 
Bravo, que enviou ao Detran 
gaúcho a intenção de passar a 
oferecer o serviço, o que auto-
maticamente cancelou a licen-
ça do CRVA de Crissiumal de 
prestar o serviço em Tenente 
Portela. Desde o início dessa 
semana, então, o município está 
sem o CRVA,  até que o novo 
escritório  passe a prestar o 
atendimento.

Em conversa com nossa re-
portagem Ricardo Bravo disse 
que o prazo para volta de fun-
cionamento da unidade não 
depende apenas dele, mas que 
a sua expectativa é que em me-
nos de um mês o serviço volte 
a funcionar normalmente. Ele 
disse ainda que sabe e sente 
pelo inconveniente do serviço 
ficar indisponível no município, 
mas acredita que a mudança vai 

facilitar a vida dos proprietá-
rios de veículos, uma vez que a 
vistoria irá acontecer em anexo 
com o cartório de registros, per-
mitindo ao cidadão fazer toda a 
documentação veicular em um 
único local.

Ele ainda informou para a 
nossa reportagem que para a 
regularização do trabalho resta 
apenas a vistoria por parte do 
Detran junto ao espaço que será 
dedicado para o serviço e que 
isso deve acontecer em breve. 
Quando questionado sobre os 
cursos necessários para exercer 
a função, ele explicou que vai 
contratar profissionais já habili-
tados para realizarem as visto-
rias e que a legislação permite 
que ele apresente o certificado 
de curso dentro de seis meses e 
que já está realizando o mesmo.

O CRVA é responsável por 
Transferência de propriedade, 

Primeiro emplacamento, 2ª Via 
do CRLV, 2ª Via do CRV, Alte-
ração de características, Libe-
ração de restrições financeiras 
(alienação fiduciária/reserva de 
domínio), Liberação de arren-
damento mercantil (leasing), 
Troca de município de veículo 
do RS, Troca de município de 
veículo de outro estado, Baixa 
definitiva de veículo como su-
cata, Mudança de placa, Cer-
tidão de registro, Alteração de 
endereço residencial, Alteração 
do endereço de entrega do CRV 
e/ou CRLV, Alteração de nome/ 
razão social, RG e CPF/CNPJ. 
Por hora os proprietários de ve-
ículos da região e os escritórios 
despachantes dos municípios 
atendidos pelo CRVA de Te-
nente Portela estão precisando 
se deslocar para outras cidades, 
como Três Passos, para obter 
esses serviços.

Tenente Portela está sem 
os serviços do CRVA

Motoristas estão precisando se deslocar para outros municipios para re-
alizar serviços como vistoria

Visite o novo portal da 
Província

www.clicportela.com.br


