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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião
Juiz ou advogado

O ministro do STF Dias Toffoli deu uma clara prova de que no 
Brasil as coisas sempre podem ser mais complexas do que nossa vã 
filosofia pressupõe. Na semana passada ele foi a deferência de defesa 
quando José Dirceu teve seu pedido de libertação julgado pela 2ª tur-

ma. Naquela oportunidade quando o Ministro Edson Faccin ameaçou pedir vista do processo ele levou 
para a pauta a votação de um habeas corpus. Detalhe, esse pedido foi para a pauta sem a necessidade 
de um pedido por parte da defesa. Faccin recuou, o recurso foi votado e o ex-ministro da fazenda, do 
governo Lula, foi liberto.

Depois da decisão o juiz Sérgio Moro expediu uma cautelar que obrigava Dirceu a usar tornozeleira 
eletrônica e o impedia de ter qualquer contato com testemunhas e outros acusados do processo, bem 
como, o impedia de deixar o país. Nesta semana, mais uma vez sem qualquer pedido da defesa, Dias 
Tofolli decidiu que a decisão de Moro precisava ser revogada. Leia mais uma vez querido leitor: A 
defesa não fez qualquer pedido e mesmo assim o ministro concedeu mais um benefício ao José Dirceu. 

Dias Toffoli não tem mestrado, nem doutorado e nem foi juiz. Pelo contrário, tentou duas vezes o 
concurso para a magistratura federal e foi reprovado em ambos. Sua ascensão meteórica aconteceu 
em virtude do fato de que ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, ou seja, era subordinado do 
próprio José Dirceu. A sua chegada ao mais alto cargo da carreira jurídica brasileira se deu em virtude 
da importância que conseguiu por trabalhar para o PT e para José Dirceu.

Em um mundo perfeito, o ministro Dias Toffoli deveria se declarar impedido de participar de qual-
quer julgamento envolvendo o seu ex-chefe. Não só não fez isso, como assumiu um papel de defensor 
do seu ex-patrão. Ele não se deu conta que não é mais advogado de Dirceu.

Esse é um dos grandes problemas do Brasil. Cargos que são distribuídos por intermédio da política 
e não por meio da competência apresentada pelo candidato. O Brasil é um país tão estranho, que para 
limpar o chão de uma repartição pública você precisar passar por um concurso, mas para analisar e 
julgar questões que são da mais alta importância para o país, você precisa apenas de um bom padrinho.

Em 9 de novembro de 1889, a agonizante monarquia brasileira organizou um baile em homenagem aos 
oficiais do navio chileno Almirante Cochrane. Um baile grandioso, um exagero de comidas e bebidas 
sem limites, para mais de 4000 participantes entre convidados e penetras. Ocorreu na ilha Fiscal, na 
baia da Guanabara, pois lá se localizava a alfândega da época, onde se arrecadava dinheiro para o Erá-
rio Público. O nome do navio chileno era em honra a um mercenário escocês, Thomas A. Cochrane, 
que vendeu suas habilidades navais para as incipientes marinhas do Brasil e do Chile no período da 
independência.
A ilha antes da construção da Alfândega era conhecida como a ilha dos Ratos. Seis dias após o  baile,  a  
monarquia  terminou.  (GOMES,  L.,  1889,  ed. Globo). Como último ato público um regime moribun-
do gastou dinheiro público com uma dispendiosa festa, para homenagear marinheiros de um outro país, 
cujo nome do navio era de um estrangeiro mercenário e oportunista. Creio que a ilha deveria continuar 
se chamando dos Ratos.
O regime político mudou mas a essência do baile continua. Os “ratos”, agora eleitos, seguem devo-
rando o erário público em “bailes” diários e cada vez mais dispendiosos. Como isso pode mudar? Há 
várias respostas para essa pergunta. Arrisco algumas:
1.Intervenção militar, golpe de Estado. Rasga-se a Constituição Federal e começamos de novo. Obvia-
mente que isso  não  daria  certo.  A  história mostra que, principalmente na América Latina pródiga em 
golpes de estado, isso nunca levou a uma necessária transformação. No início pode-se ter uma sensação 
de melhora, alguns políticos opositores fogem, outros são presos, mas depois a vida volta ao “normal”. 
Não creio em solução de força.
2.  Eleger os “líderes” carismáticos de plantão, os salvadores da pátria, os que tem a certeza de tudo 
e todas as soluções para nossos males seculares. Esta opção é a que está nos primeiros lugares nas 
pesquisas eleitorais, com pré-candidatos autodeclarados de direita ou de esquerda. Não importa a ide-
ologia ou o ideário político, o importante é vender  ilusões  na campanha, uma vez eleito tudo será 
diferente. Não creio em “salvadores da pátria”.
3. Tentar algo novo, que muitos chamarão de utópico. As mudanças que transformam se iniciam com 
novas ideias e ideais. Assim, creio que devemos incentivar a que todos votem, a lutar por uma baixa 
abstenção. Não votar em branco e nem anular o voto, MAS não votar em políticos tradicionais. Votar
apenas em candidatos íntegros, com novas ideias. Creio em soluções democráticas e participativas. 
Posso ter a certeza que esses, se eleitos, vão fazer as reformas que o país precisa? Não, não posso, mas 
o que sei é que se os de sempre ganharem, nada vai mudar. Nesse caso o Brasil permanecerá sendo o 
país do déficit fiscal para a alegria dos “ratos” e o baile continuará.

*Celso Tracco é economista e autor do livro Às Margens do Ipiran-
ga - a esperança em sobreviver numa sociedade desigual.

Celso  Tracco

O baile da ilha Fiscal e a festa dos ratos

Dias Toffoli, o paraquedista enxertado por Lula 
no STF, cassou a decisão do juiz Sérgio Moro 
que impusera a José Dirceu o uso de tornoze-

leira eletrônica. Ao expedir a ordem, com o pé no estribo 
do recesso, o ex-funcionário do PT afirmou, sem revelar 
o menor constrangimento, que a Segunda Turma (sem-
pre ela!) concedera “liberdade plena” ao preso e que, 
portanto, tornozeleira era uma inibição da liberdade. Da-
quela liberdade fulgente, de asas ao vento, que o trio 
maravilhoso fizera raiar para o pensionista da Papuda.

 Liberdade plena! Claro, por que não? Só porque Dir-
ceu é um criminoso reincidente em corrupção passiva, 
condenado em segunda instância por tribunal federal, 
num novo processo, a mais de 30 anos de prisão? Como 
encarcerar, só por isso, um guerreiro herói do povo bra-
sileiro? Afinal, a matéria adquire urgência absoluta posto 
que a carimbada, rotulada e descarada maioria da Se-
gunda Turma vislumbrou “plausibilidade nos recursos 
interpostos [pela defesa] quanto à dosimetria da pena”. 
Faz sentido. E, se refeitos os cálculos, os 30 anos forem 
corrigidos para 30 dias? Para 30 minutos? Já pensaram 
nisso? Toffoli pensou.

Cai sobre tão insólitas decisões o silêncio dos ado-
radores de corruptos, a mais nova seita nacional. Fervi-
lham os engomados e bem trajados jurisconsultos nos 
corredores das carceragens. Imagine leitor, a inveja ao 
longo do corredor enquanto os demais presos acompa-
nhavam os passos de Dirceu rumo aos portões do presí-
dio. “Quando sair daqui vou para a política!”, devem ter 
jurado a si mesmos.

A Segunda Turma faz a festa dos grandes escritórios 
de advocacia criminal! Querem nos convencer de que 
estamos presenciando as maravilhas de um ordenamen-
to jurídico perfeito. No firmamento da democracia, ele 
faz luzir a constelação dos inabaláveis direitos dos cida-
dãos. Dito isso for the record, bota o pé no chão, deixa 
de frescura e solta a bandidagem endinheirada. Libera 
os amigos. Protege os companheiros.

É preciso andar de quatro, com o nariz enfiado no 
chão, para imaginar que [no firmamento da tal “democra-
cia” da Segunda Turma] os mesmos favores, o mesmo 
atendimento urgente em meio àqueles arquivos empoei-
rados, são conferidos a todo processo, a toda petição. E 
que a mesma orelha ministerial esteja sempre disposta 
a ouvir todas as arengas e a atender todos os telefone-
mas. Por quem nos tomam?

É instigante observar que os cavaleiros do apocalip-
se moral do país, veneráveis patronos da impunidade 
eterna, ostentam uma característica comum. São bifron-
tes. Têm uma face para promover a impunidade, para 
jurisdicionar e fazer felizes os grandes corruptos. E outra 
para – peito estufado de vaidade enferma – descrever 
tais atos como virtuoso exercício de sua missão consti-
tucional.

COMPANHEIRO TOFFOLI
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Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas
Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.

jalmoafornari@yahoo.com.br

Inventários, Juri ,  Divórcios, Ações de Alimentos, Cobrança Judi-
ciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em Geral, 
Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em Geral. 
055-3551-3119

HUMORForça das redes sociais
Na semana que passou um consumidor 
portelense postou nas redes sociais que 
havia adquirido um litro de leite improprio 
para o consumo. A postagem recebeu a 
solidariedade de amigos e curiosamente 
foi respondida pela empresa Lactivida de 
Estrela, responsável pela embalagem do 
produto. A empresa solicitou um contato 
via wattsapp com o denunciante. A pos-
tagem em poucos minutos saiu das redes 
sociais. A nossa reportagem tentou entrar 
em contato com o “denunciante”, mas não 
obteve nenhuma informação. O interes-
sante no episódio é a presteza com que 
a empresa denunciada se manifestou no 
facebook, pedindo um contato particular 
para uma solução do problema. Os tempos 
estão mudando.

Lembrança!
O legislativo portelense através da mani-
festação dos vereadores Natanael Diniz e 
Rosângela Fornari, enviou oficio à direção 
do Sistema Província parabenizando a 
emissora pelos seus 29 anos que transcor-
rem neste mês. Os vereadores ressaltam a 
colaboração que o Sistema Província deu 
ao longo de sua história para o desenvolvi-
mento regional.

Novo site
Já está no ar o novo site do Sistema Pro-
víncia. A página oportuniza aos internautas 
um maior contato com informações do 
noroeste gaúcho. Permite a sintonia da 
rádio Província FM e a leitura das edições 
do jornal Província. O novo site também 
abre uma grande oportunidade para as 
agências de publicidade e aos anunciante 
que querem atingir um público específico 
na região.

Centro das tradições
2019 será um ano muito especial para o 
tradicionalismo em Tenente Portela. O 
município será o local de acendimento da 
chama crioula do Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho estadual. Além disso, há 
também a expectativa de inauguração do 
Centro de Tradições Guardiões da Frontei-
ra no Bairro Novo Portela.

***Ficou no ar o que pode ter aconteci-
do com o litro de leite estragado que um 
cidadão comprou em um mercado local.
***Esperamos que o lote inteiro, se for 
constatada contaminação, tenha sido re-
tirado de circulação.
***Portela começa a perder posições 
para municípios menores segundo os 
dados do Firjan. Um dos setores seria a 
geração de emprego.
***Dizem por aí que o emprego vai tão 
mal por aqui que o concurso da prefei-
tura de Portela quase encheu o Cléia na 
disputa de meia dúzia de vagas.
***O lixo hoje invade tudo. O M.P. re-
cebeu fotos que indicam que nem o Rio 
Uruguai está sendo poupado.
***O agito da praça do Banco do Bra-
sil voltou a incomodar os moradores das 
proximidades. É som e barulho até tarde 
da noite.
***Dizem por aí, que na foto de aniver-

Normas duras
Uma mãe está tentando, de todas as formas, sensibilizar as autoridades para que o trans-
porte escolar entregue os seus filhos mais próximos da residência em um bairro da cidade. 
As duas crianças, uma de 6 e a outra de 8 anos, são obrigadas a caminharem 4 quadras, 
uma vez que na hora do ônibus a mãe está no trabalho. No ano que vem possivelmente será 
suspenso o transporte escolar dentro da cidade.

Mau Motorista
Um senhor de idade estava comendo em 
uma parada de caminhão, quando três mo-
toqueiros entraram.
O primeiro aproximou-se, apagou o cigar-
ro na torta do velho homem e sentou-se no 
balcão.
O segundo aproximou-se, cuspiu no leite 
do velho e depois sentou-se no balcão.
O terceiro caminhou até o senhor, virou o 
prato em que comia e depois sentou-se no 
balcão.
Os espectadores ficaram completamente 
chocados com o comportamento dos moto-
queiros, mas o velhinho não parecia estar 
muito incomodado.
Sem nenhuma palavra de protesto, o idoso 
deixou silenciosamente o restaurante.
Pouco depois, um dos motoqueiros disse 
para a garçonete: “Esse coroa não é muito 
macho, né?”
A garçonete respondeu: “Nem macho, nem 
bom motorista. Acabou de passar com sua 
betoneira carregada por cima de três motos 
paradas no estacionamento do posto”.

Como era o nome???
Um casal de velhinhos recebeu a visita de 
outro casal também de velhinhos para jan-
tar.
Depois da refeição, as esposas deixaram a 
mesa e foram para a cozinha.
Os dois senhores foram para a sala para 
conversar. Um deles disse:
-“A última vez que nós saímos para jantar 
em um restaurante foi muito bom! Eu re-
comendo!”
O amigo perguntou:
-“É mesmo? Qual o nome do restaurante?”
O velhinho pensou, pensou, pensou, e final-
mente disse:
-“Qual o nome daquela flor que nós costu-
mamos dar para as pessoas que amamos? 
Sabe aquela, vermelha? Qual o nome mes-
mo??”
O amigo responde:
-“Você quer dizer Rosa?”
“Isso, isso mesmo!”, diz o velhinho. Então 
ele vira o rosto para o cozinha e diz alto:
–“Rosa, querida, qual o nome daquele res-
taurante que nós fomos semana passada?”

Bom homem!!
Dois amigos conversavam, quando surgiu 
na mesma rua um outro homem. Diz um 
deles:
– Vai ali um homem que tem feito muito 
para levantar o povo.
– É algum revolucionário, agitador? Um 
político em quem confiar? – pergunta o ou-
tro muito interessado.
Explica o primeiro:
– Não, é um fabricante de despertadores…

Governo habilita UTI da H.S.A
O Diário Oficial da União na última terça-feira, 3 de julho, a portaria nº 1927 de 

28 de junho de 2018 que habilita e reclassifica os leitos da Unidade de Terapia In-
tensiva, UTI Adulto, e estabelece recurso do Bloco de Custeio de Ações e Serviços 
Públicos de Saúde a serem incorporados ao Grupo de Atenção de Média e Alta Com-
plexidade Ambulatorial e 
Hospitalar – MAC do Estado 
do Rio Grande do Sul, muni-
cípio de Tenente Portela para 
o Hospital Santo Antônio.

Na prática o Hospital 
Santo Antônio passa receber 
recursos pelos serviços pres-
tados pela sua UTI. Até en-
tão os atendimentos feitos na 
unidade eram bancados todos 
pelo orçamento próprio, o que 
gerava um alto custo dentro da administração da instituição.

sário de uma amiga nossa o C.F ficou 
indignado porque a aniversariante estava 
aparecendo mais do que ele... Pense em 
num cara que gosta de se auto-fotogra-
far...
***Dizem por aí que um amigo nosso 
está ganhando fama de comilão. A fama 
está tão grande que tem gente esconden-
do até bala das vistas do rapaz.
***Um morador chegou a fotografar 
um cidadão fazendo necessidades a céu 
aberto nas proximidades da praça.
***Merece reconhecimento o trabalho 
das ONGs locais que protegem os cães 
abandonados.
***A super oferta de imóveis já começa 
a refletir no preço dos aluguéis. Feliz-
mente, para quem depende de aluguel.
***O número de motorista que não paga 
o IPVA é assombroso. O retrato pode ser 
notado nos facebriques nas postagens 
que anunciam carros que “pode andar 
até perder”.
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Governo de Vista Gaúcha 
repassa recurso ao HSA

No começo da semana, o 
prefeito de Vista Gaúcha, Cel-
so José Dal Cero, acompanha-
do pelo secretário municipal da 
Saúde, Ivair Gonçalves Viei-
ra, se reuniu com a direção do 
Hospital Santo Antônio (HSA), 
de Tenente Portela.

Na ocasião, as autoridades 
vista-gauchenses entregaram 
um cheque no valor de R$ 20 
mil. O recurso financeiro auxi-
liará na aquisição de um equi-
pamento de Urodinâmica, que 
será disponibilizado para aten-
dimentos via SUS no ambulató-
rio de especialidades do HSA.

O prefeito Celso José Dal 
Cero frisou que o equipamento 
vai representar um significativo 
aumento na qualidade dos ser-

viços prestados pelo HSA aos 
pacientes de Vista Gaúcha e dos 
demais municípios. – A área da 
saúde sempre será uma priori-
dade para a atual gestão. Por 

isso, não mediremos esforços 
para investir em equipamen-
tos e atendimentos que possam 
beneficiar a nossa população – 
afirmou o mandatário.

Autoridades de Vista Gaúcha com a direção do HSA

D
ivulgação

Número de automóveis é maior 
que o de motos na microrregião

Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) divulgou, 
nesta terça-feira (02), o levanta-
mento denominado ‘A Frota de 
Veículos nos Municípios 2018’. 
De acordo com a pesquisa, no 
Brasil, há um automóvel para 
cada 3,89 habitantes e uma mo-
tocicleta para cada 7,86. O es-
tudo também aponta que 2.487 
municípios possuem mais mo-
tocicletas do que carros.

– As regiões brasileiras vi-
ram uma mudança do perfil de 
sua frota nos últimos anos e em 
44,6% dos municípios há mais 
motos do que carros circulando 
nas ruas. No Acre, por exemplo, 
todos os municípios possuem 
mais motos que automóveis – 
afirmou o presidente da CNM, 
Glademir Aroldi.

Nos sete municípios analisa-
dos pelo ClicPortela, a quanti-
dade de automóveis é maior que 
a de motos. Somando as frotas 

de Barra do Guarita, Coronel 
Bicaco, Derrubadas, Miraguaí, 
Redentora, Tenente Portela e 
Vista Gaúcha, são 11.845 car-
ros e 4.999 motocicletas. Isso 
representa um automóvel para 
cada 0,25 habitante e uma moto 
para cada 0,10.

O levantamento da CNM 
revela que o país tem 53,4 mi-
lhões de carros e 26,4 milhões 
de motocicletas. As maiores 
frotas das duas categorias es-
tão concentradas nos estados de 
São Paulo e Minas Gerais, res-
pectivamente.

Microrregião possui 11.845 carros e 4.999 motocicletas 

Por Diones Becker

Por unanimidade, a Assem-
bleia Legislativa aprovou, na 
última terça-feira, dia 3 de ju-
lho, o Projeto de Lei 415/2015, 
que altera a Lei 13.490, de 21 
de julho de 2010, facilitando 
assim o acesso dos Centros de 
Tradições Gaúchas (CTGs) a 
recursos do Sistema Estadual 
Unificado de Apoio e Fomento 
às Atividades Culturais (Pró-
-Cultura). A proposição é de 
autoria do líder da Bancada do 
PDT no Parlamento gaúcho, 
deputado Gilmar Sossella, e 
tramitava no Parlamento há três 
anos.

Com a mudança, os CTGs 
poderão solicitar recursos para 
construção, restauro, preserva-
ção, conservação e reforma de 
suas sedes. “A aprovação desta 
proposta nos deixa muito fe-
lizes porque queremos mudar 
esta realidade e valorizar os 
CTGs, o verdadeiro manancial 

da cultura gaúcha. Muito mais 
do que contribuir com a preser-
vação de nossas tradições, estas 
entidades promovem o encon-
tro de gerações, desenvolvem 
o respeito, a responsabilidade, 
a hospitalidade e a solidarieda-
de entre as gerações”, enfatizou 
Sossella.

O deputado também agra-
deceu ao apoio que recebeu 
para a aprovação do projeto 
de lei. “Queremos agradecer 
não apenas os deputados que 
votaram favoravelmente à pro-
posição, mas também ao nosso 
ex-assessor e hoje prefeito de 
Alcenir Dalmago pela ideia, ao 
nosso ex-assessor Jair Müller 
pela elaboração do projeto, e a 
cada amigo tradicionalista que 
nesta caminhada nos apoiou e 
incentivou para conseguirmos 
esta grande conquista para o 
tradicionalismo”, completou 
Sossella.

Assembleia aprova 
projeto de acesso dos 

CTGs a recursos do 
Pró-Cultura

Editais notificam 
condutores com direito de 

dirigir suspenso
O DetranRS publicou no 

Diário Oficial do Estado dessa 
segunda-feira (2), editais no-
tificando 914 condutores sus-
pensos no 
Rio Gran-
de do Sul. 
E s s e s 
motoris-
tas não 
foram en-
contrados 
em três 
tentativas 
de entrega da notificação pelos 
Correios e a legislação prevê 
que sejam notificados da impo-
sição da penalidade por edital 
público. Os condutores têm 30 
dias para apresentar recurso ou 
entregar a Carteira Nacional 
de Habilitação em um Centro 
de Formação de Condutores.  
O condutor pode ser suspenso 
quando somar mais de 20 pon-
tos em infrações, mas também 
uma única infração pode gerar 
um processo de suspensão do 
direito de dirigir. O Código 
de Trânsito prevê a suspensão 
como penalidade para infrações 
como dirigir sob o efeito de ál-
cool, ultrapassar a velocidade 
acima de 50% da velocidade 

permitida para a via, praticar 
rachas, furar blitz de trânsito, 
entre outras. 

Além dos editais de aplica-
ção da penalidade de suspen-

são do direito de 
dirigir, também 
foram publicados 
editais de ins-
tauração desses 
processos, dando 

prazo para defesa. 
Os editais de notifica-

ção, que são publicados re-
gularmente no Diário Oficial 
do Estado, também estão dis-
poníveis no site www.detran.
rs.gov.br, na seção Publicações 
Legais.  O condutor pode con-
sultar a situação de sua Cartei-
ra Nacional de Habilitação em 
Consulta de CNH na página 
inicial do site do DetranRS. 

O Rio Grande do Sul possui 
hoje mais de 107 mil condu-
tores com o direito de dirigir 
suspenso ou cassado.  Se esses 
condutores quiserem voltar a 
dirigir, devem regularizar a si-
tuação de sua CNH. No caso 
de suspensão, devem cumprir 
o prazo determinado pela le-
gislação, fazer o curso de reci-
clagem de condutores, e a pro-
va teórica.
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O dia que nunca acabou

Naquela manhã eu estiquei as pernas e me espreguicei 
na única réstia de sol que encontrei no espaço dedica-
do para nosso acampamento no amplo parque de Santa 

Cruz do Sul onde ocorria o Enart. Viajamos a noite inteira. Foi 
uma boa viagem, apesar de pegarmos chuva na estrada o que au-
mentou consideravelmente nosso tempo de viagem.

Não levei mais do que vinte minutos para montar minha bar-
raca iglu num dos cantos do espaço. Ainda ajudei na montagem 
da barraca que serviria de cozinha e área para cobrir as barracas 
pequenas, temendo a possibilidade de mais chuva. É engraçado, 
não lembro de um Enart sem chuvas. As vezes chove muito, as 
vezes pouco, mas de todos os que fui, uma coisa foi certa, sempre 
choveu.

Naquele ano o Enart era especial para mim. Depois de muito 
tempo eu voltei a competir como declamador e ainda mais or-
gulhoso porque estava representado o CTG Darci Fagundes de 
Redentora, que tinha me acolhido tão bem naqueles últimos anos.

Eu tinha tudo planejado. O evento de arte e cultura gaúcha é 
tão grandioso que se você não se planejar você perde muita coisa. 
Você para nas apresentações da força B e se esquece das apre-
sentações da divisão especial. Para na área de alimentação para 
assistir uns dez minutos da trova e pajada e quando vê já passou 
meio-dia e você perdeu as eliminatórias do violão ou da chula. Eu 
adoro chula.

No ano anterior pude acompanhar uma das disputas mais ex-
traordinárias da história da chula, na qual o Leonardo Bandeira de 
Ijuí havia saído vencedor. Naquele ano a competição prometia. 
Não perderia a chula por quase nada.

Logo depois de montado acampamento já me movimentei 
junto com outros parceiros em direção ao palco de chula onde 
estavam ocorrendo as eliminatórias. Meu telefone tocou uns dez 
minutos depois que cheguei. Lembro de ter apertado no indica-
tivo verde para atender a ligação, mesmo sendo de um número 
estranho, mas avistei a chegada do presidente do MTG Manuelito 
Savariz, e fui cumprimenta-lo e marcar uma entrevista para mais 
tarde, desligando antes de dizer alô.

Enquanto conversava com Savariz meu telefone tocou mais 
duas vezes. Dois números diferentes. Estranhei, mas recusei a li-
gação. Depois da conversa quando retornava para a arquibancada 
encontrei um amigo dos tempos de tradicionalismo em Ijuí. Mais 
alguns minutos de conversa e mais algumas ligações recusadas.

Quando estava prestes a subir na arquibancada fui chamado 
pela Nika, que deseja ir até um caixa eletrônico. Se encaminhá-
vamos entre o palco da chula e o caixa que ficava alguns metros 
na direção oposta. Lembro que ela comentava alguma coisa sobre 
o fato de eu ter saído do acampamento sem dizer para onde iria, 
quando meu telefone tocou novamente.

Lembro-me de pegar o celular na mão e identificar que era uma 
chamada de minha mãe. Ouvi em meio aqueles ruídos de som e 
músicas, que vinham de todos os lados, o canto de um passarinho. 
Achei aquele momento sublime. Um passarinho destoando em 
meio aquele mundo de ruídos sem parar que por fezes fazia a mi-
nha cabeça doer. Era encantador. Era como se o pequeno bichinho 
tentasse abafar aquela barulheira.

Demorei alguns minutos para atender, esperei um grupo que 
vinha na direção oposta passar. Era jovens que vinham numa da-
quelas arruaças, numa clara demonstração de felicidade, falando 
alto e se estapeando em movimentos típicos de quem está naquele 
momento da passagem da infância para adolescência.

Quando atendi percebi na voz da minha mãe o pior dos de-
sesperos possíveis. Ela disse apenas uma única frase para que 
eu pudesse entender o que estava acontecendo: “Aconteceu um 
acidente e o Juju morreu”; foi assim, sem muitos detalhes, direta 
como sempre, mas com a voz carregada de emoção como não 
poderia deixar de ser a voz de quem naquele momento anunciava 
que tinha perdido um de seus filhos.

Algo subiu de minhas entranhas em direção da minha gargan-
ta. Um vazio estranho se formou imediatamente em meu estôma-
go. Senti o cheiro da terra molhada causado pela chuva que caiu 
naquela manhã, e minhas pernas fraquejaram ao ponto de eu não 
conseguir ficar em pé. 

Mesmo eu, que não sou afeito a chorar ou sorrir por qualquer 
coisa, senti uma lágrima teimosa molhar meu rosto. Vi algumas 
pessoas passando e me encarando, com aquele ar de curiosidade 
absolutamente humana, mas meus olhos viam e meu cérebro não 
processava as imagens. Eram apenas figuras desconexas.  

Mesmo quase quatro anos depois ainda lembro de todas as sen-
sações. Às vezes quando, na solidão dos meus pensamentos, revi-
vo aquela cena, ainda sinto aquele cheiro de terra molhada como 
se estivesse novamente lá. É como se aquele dia nunca tivesse 
acabado. Talvez ele nunca acabe.

Corede Celeiro obteve 
30.668 votos neste ano

Consulta Popular

Entre os dias 
26 e 29 de junho, 
a população do Rio 
Grande do Sul teve 
a oportunidade de 
elencar as deman-
das que receberão 
investimentos atra-
vés do orçamento 
do estado no próxi-
mo ano.

Conforme a se-
cretaria estadual 
de Planejamento, 
Governança e Ges-
tão (SPGG), 795 
mil cidadãos par-
ticiparam desta edição da Con-
sulta Popular, o maior número 
registrado em quatro anos. Ao 
todo, foram 
escolhidos 111 
projetos, todos 
previamente 
definidos em 
assembleias, 
como prio-
ritários pela 
população nas 28 regiões dos 
Conselhos Regionais de De-
senvolvimento (Coredes), que 
representam os 497 municípios 
do estado.

Formado por 21 municípios, 
o Corede Celeiro contabilizou 
30.668 votos, ou seja, 28,73% 
do eleitorado total, e terá qua-
tro programas contemplados, 
representando um investimento 
superior a R$ 3,1 milhões.

Neste ano, o governo do es-
tado definiu verbas de R$ 80 
milhões para os projetos, valor 
33% a mais do que foi distribu-
ído em 2017. – Desde o início 
de nossa gestão, mostramos a 
realidade da crise financeira do 
Rio Grande do Sul. Não prome-

PROJETOS MAIS VOTADOS NA 
REGIÃO CELEIRO

temos o que não faríamos. Na 
Consulta Popular agimos da 
mesma maneira. Cumprimos 
com todos os pagamentos aos 
projetos votados pelas pessoas, 
sem deixar passivos – afirmou 
o governador José Ivo Sartori.

A área que teve mais votos 
da população foi a Segurança 
Pública, com projetos que vi-
sam ao reaparelhamento dos ór-
gãos da segurança e cercamento 
eletrônico, resultando em mais 
de R$ 26 milhões. Outra área 
com muitos votos foi a Saúde, 
com projetos que visam à am-
pliação, reforma, e aquisição de 
equipamentos para estabeleci-
mentos de saúde vinculados ao 

SUS, assim como a qualifica-
ção da Saúde da Família (aqui-
sição de veículos), se somados, 
as verbas ultrapassam R$ 25 
milhões. A cidade que teve o 
maior número de votos foi Ijuí, 
com 9.875. O maior número 
proporcional foi Vista Alegre, 
com 2.191 eleitores, o que cor-
responde a 90% dos moradores.

Para o titular da SPGG, Jo-
sué Barbosa, esses dados com-
provam que o pleito tem credi-
bilidade. – A população percebe 
que estamos entregando o que 
foi combinado. Isso gera uma 
confiança que se reflete neste 
recorde de votos – destacou o 
secretário.

Veículos com placas final 9 e 0 tem 
vencimento no próximo dia 31 de julho

Com a chegada do mês de 
julho, o Detran/RS alerta os 
proprietários de veículos com 
placas de final 9 e 0 para o 
vencimento do licenciamento 
2017. O documento 2018 pas-
sa a ser exigido também para 
esses veículos a partir do dia 
1º de agosto.  A data encerra o 
calendário de licenciamento de 
2018, devendo todos os veícu-
los estarem devidamente licen-
ciados para o exercício.

O proprietário deve quitar, 
além do IPVA, o seguro obri-
gatório (DPVAT), a taxa de ex-

pedição do CRLV (Certificado 
de Registro e de Licenciamento 
do Veículo) e multas vencidas, 
se houver. Caso tenha pago o 
IPVA e ainda não tenha rece-
bido o documento, o proprie-
tário deve primeiro verificar se 
quitou todos os itens que com-
põem o licenciamento ou ainda 
se há algum processo pendente. 
É possível consultar a situação 
do veículo no site do Detran/
RS, com a placa e o número do 
Renavam.

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 pra-
zo era 30 de junho; e para as 
placas de final 9 e 0, a validade 
vai até 31 de julho.

O DetranRS alerta, ainda, 
que dirigir veículo com licen-
ciamento vencido é infração 
gravíssima.
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Os BCAAs Branched Chained Amino Acids são aminoácidos 
de cadeia ramificada, Leucina, Isoleucina e Valina, eles tem re-
lação direta com a instalação da fadiga central durante os exercí-
cios intensos e prolongados. 

Os efeitos ergogênicos da suplementação de BCAA estão re-
lacionados à sua capacidade de controle do metabolismo protéico 
no músculo esquelético com elevação de síntese e/ou redução da 
taxa de degradação protéica, uma vez que ocorre a ativação de 
enzimas regulatórias deste metabolismo. Além disso, a elevação 
dos níveis plasmáticos de BCAA pode retardar a fadiga central 
durante os exercícios pela redução do transporte de triptofano 
para o cérebro através da barreira hematocefálica.

 Uma vez absorvido ele passa pelo fisgado, onde apenas 
26% são capturados, o restante encontra-se essencialmente no te-
cido muscular, que tem uma elevada afinidade com esse aminoá-
cido. 

As ações que são atribuídas ao BCAA são baseadas em suas 
funções fisiológicas, tanto em repouso quanto em exercício. Uma 
das principais características do BCAA é a síntese protéica, for-
necimento de energia para os músculos durante os exercícios e 
controle do catabolismo muscular.

 Em situação de indisponibilidade de glicogênio (carboi-
dratos), os aminoácidos de cadeia ramificada são uma importante 
fonte de energia em repouso ou durante o exercício. O corpo usa 
proteínas e aminoácidos como substrato energético disponível 
quando à redução dos estoques de glicogênio. Além disso, quan-
do a uma baixa na concentração de certos aminoácidos no sangue 
após treinamentos rígidos, como levantamento de pesos ou mes-
mo exercícios aeróbios prolongados, o corpo secreta triptofano, 
emitindo um sinal para o Sistema Nervoso Central produzir sero-
tonina, causando assim fadiga muscular e cansaço.

A suplementação de BCAA auxilia a prevenir lesões e dimi-
nuir o tempo de recuperação muscular após esforço intenso ou 
prolongado. Por isso, eles são amplamente utilizados por atletas 
para manter uma melhora do desempenho durante toda periodiza-
ção de treinamento anual.

 Em pessoas que fazem grandes esforços em exercícios 
musculares são recomendados duas a três doses diárias de cerca 
de 5g. BCAA pré e pós-treino.

Os aminoácidos de cadeia ramificada são suplementos benéfi-
cos e eficazes em qualquer programa de nutrição esportiva. Hou-
ve debates sobre a sua eficácia, mas, finalmente, há um consenso 
sobre seus benefícios.

Qualquer atleta que quer construir músculos, ou ter uma ener-
gia extra para o seu treinamento, deve usar os aminoácidos de 
cadeia ramificada ou BCAAs.

Consumo dos BCAAs no 
Treinamento

Redentora assinou convênio para 
construção de acadêmia em bairro

Na tarde da última segunda-
-feira, 03, o Prefeito de Re-
dentora, Nilson Paulo Costa, 
assinou em Porto Alegre um 
convênio com a Secretaria Es-
tadual da Cultura, Turismo, Es-
porte e Lazer visando a aquisi-
ção de equipamentos aquisição 
de equipamentos para academia 
ao ar livre. O valor total a ser 
investido em equipamentos 
será de R$ 21,4 mil reais, e se-
rão instalados no Bairro 9 de 
julho.  Em razão da proximida-
de do período eleitoral, onde a 
Lei veda o repasse de recursos 
oriundos de convênios Estadu-

ais e Federais aos municípios 
é possível que os recursos ve-
nham a ser liberados para aqui-

sição dos equipamentos somen-
te após o prazo legal previsto na 
Legislação.

A construção será no Bairro 9 de Julho
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Na tarde desta quarta-feira 
(04/07) o Prefeito de Braga 
Carlos Alberto Vigne assinou 
junto a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Rural, Pes-
ca e Cooperativismo em Porto 
Alegre o Termo de Cooperação 
para Adesão ao Programa Tro-
ca-Troca de Sementes.

O Programa, coordenado 
pela SDR, é executado por linha 
de crédito do Fundo Estadual 
de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Pequenos Estabelecimen-
tos Rurais (Feaper), e tem como 
objetivo a disponibilização de 
sementes para pequenos produ-

Braga assina termo de cooperação para 
adesão ao programa Troca-troca

tores rurais.
Segundo o Prefeito Nei após 

a assinatura do Termo a SDR 

providenciará em breve o en-
caminhamento das sementes 
ao município.

As inscrições de candidatas 
interessadas em participar do 
concurso que irá escolher as 
três soberanas da FEICAP 2019 
– Edição Ouro, seguem abertas 
até o dia 17 de agosto e devem 
ser feitas junto à secretaria da 
CACIS, na Rua Estivalet Pires, 
83 – Sala 02. Informações po-
dem ser obtidas junto à secreta-
ria da CACIS.

Poderão participar as meni-
nas três-passenses, que residem 
em Três Passos/RS pelo menos 
a dois anos, com idade mínima 

de 15 anos no dia da inscrição 
e máximo de 25 anos até a data 
de início da feira, que será em 
30 de abril de 2019.

O concurso de escolha da 
rainha e princesas ocorre em 
três etapas. Primeiro a entrevis-
ta, que abordará assuntos rela-
cionados ao contexto do muni-
cípio e região. Posteriormente 
dinâmicas de grupo e o desfile. 
O desfile irá ocorrer no dia 22 
de setembro de 2018 na sede do 
Lions Clube localizado no Par-
que de Exposições.

Inscrições para soberanas 
da FEICAP 2019 seguem 

abertas

Cotistas do PIS/Pasep que 
não fizeram o saque deste ano 
até junho poderão acessar o 
recurso a partir do dia 14 de 
agosto, quando começa a se-
gunda etapa do cronograma de 
liberações. Os valores serão 
repassados de forma corrigida. 
As cotas são retiradas anuais de 
recursos depositados em contas 
de trabalhadores entre 1971 e 
1988, quando ficaram inativas 
em razão da Constituição Fe-
deral. 

A informação foi divulgada 
na terça-feira, 3, pelo Ministé-
rio do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão. Na segunda 
etapa, a partir de agosto, empre-
gados de quaisquer idades po-
derão solicitar as cotas. A sus-
pensão durante o mês de julho 
será utilizada para o cálculo do 
rendimento do exercício 2017-

2018. No ano passado, o rendi-
mento foi de 8,9%. As informa-
ções são da Agência Brasil. 

Na segunda etapa, serão dis-
ponibilizadas, inicialmente, as 
cotas dos correntistas da Caixa 
Econômica Federal e Banco do 

Saques do PIS/Pasep serão retomados 
em agosto para todas as idades

Brasil. O crédito em conta será 
efetuado automaticamente no 
dia 8 de agosto. A partir do dia 
14, correntistas de quaisquer 
bancos poderão reivindicar o 
recurso. O prazo ficará aberto 
até 29 de setembro.

Agência Brasil

Prefeito fez a assinatura em Porto Alegre
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Uma Comissão Especial da Câmara dos Deputados 
aprovou várias alterações na atual legislação de agrotó-
xicos, modificando para pior exatamente as regras mais 
importantes de proteção à saúde e ao meio ambiente. Na 
prática, revogou as restrições da lei 7.802 de 1989, abrin-
do as portas para a utilização de agrotóxicos proibidos e 
também para liberação de venenos novos que ainda não 
foram testados pelo poder público.

 Sabe quais são os principais argumentos dos ilus-
tres parlamentares que votaram pela liberação dos agro-
tóxicos?

 O primeiro: que agrotóxico não é agrotóxico, mas o 
“remédio” das plantas. Todos os 18 deputados que nesse 
caso votaram contra a cidadania disseram que agrotóxico 
é exatamente como um medicamento que usamos. Tem 
a finalidade de combater as doenças das plantas e as-
sim deixar o nosso alimento “mais saudável”. Dizem eles 
que veneno agrícola só faz mal quando usado em doses 
excessivas, exatamente como tomar excesso de medica-
mentos.

 Só que eu nunca vi mortandade de abelhas porque 
uma pessoa tomou muito Dramin lá na cidade. Também 
nunca vi nascer uma criança deficiente só porque seus 
priminhos da cidade vizinha tomam Buscopan habitual-
mente. E duvido que alguém diga que a epidemia de cân-
cer que ocorre na região esteja relacionada com o imenso 
estoque de remédios que abarrotam as iluminadas farmá-
cias espalhadas por todas as esquinas das cidades.

 Com os agrotóxicos é muito diferente. Uma apli-
cação de veneno em qualquer local do interior do RS, por 
exemplo, mesmo na dose recomendada, pode intoxicar 
uma pessoa do centro de Porto Alegre ou São Paulo.

 Outra coisa: todos os agrotóxicos têm a finalidade 
de intoxicar organismos vivos. São fabricados para isso. 
Por isso o metabolismo animal – somos animais – não 
consegue processar e excretar o veneno de forma eficien-
te. Com os medicamentos é diferente. São pensados para 
adequar-se ao metabolismo animal. E uma dose exces-
siva, que aí sim pode fazer mal, só prejudica a pessoa 
que tomou o remédio, e não a saúde dos outros e o meio 
ambiente, como ocorre com os agrotóxicos.

 Definitivamente, esses deputados estão debo-
chando de todos nós.

 Outro argumento deles é este: “O Brasil está atra-
sado em termos de legislação de agrotóxicos”. Dizem que 
é preciso “modernizar” a legislação, que é da década de 
80. Mas como? Modernizar não é fazer como na Europa, 
restringir ainda mais os venenos?

 Ouvi alguém dizer que atrasados são esses depu-
tados, que andam na contramão do mundo moderno, que 
está priorizando a agricultura orgânica, sem agrotóxicos. 
Só que esses 18 deputados não são atrasados coisa ne-
nhuma; eles estão é favorecendo os fabricantes de ve-
neno e os grandes plantadores de soja. Aliás, esses 18 
parlamentares da bancada ruralista, ou são grandes lati-
fundiários também, ou têm suas campanhas patrocinadas 
pelo agronegócio e fábricas de veneno e sementes trans-
gênicas.

 No meu ver, o que essa Comissão fez é comple-
tamente ilegítimo, pois não foram ouvidos os verdadeiros 
interessados no tema, que são os trabalhadores rurais 
(que lidam diretamente na aplicação dos venenos) e os 
consumidores de alimentos (a sociedade).

 Essas mudanças da Comissão serão ainda vota-
das no plenário da Câmara. Mas o que se espera é o apo-
calipse. Com certeza seremos patrolados pela bancada 
ruralista, que conta sempre com a bancada da bala e a 
bancada evangélica (de Eduardo Cunha). Aliás, a Comis-
são que liberou os agrotóxicos foi inventada pelo próprio 
Eduardo Cunha, quando presidente da Câmara.

Deboche

Tenente Portela ganha verba para 
qualificar assistência de saúde

O ministério da Saúde re-
passou R$ 102,4 milhões para 
qualificar a assistência de saú-
de em 67 municípios do Rio 
Grande do Sul. O aporte será 
utilizado na modernização de 
hospitais e na estruturação de 
serviços de média e alta com-
plexidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Do montante total, R$ 37,7 
milhões serão destinados as ci-
dades para a qualificação dos 
serviços hospitalares, como: 
residência terapêutica, cirurgia 
cardiovascular, AVC, UTI, obe-
sidade, obstetrícia, saúde men-
tal e SAMU. O investimento 
federal inclui ainda a entrega de 
36 caminhonetes para combate 
a endemias e doenças transmi-
tidas pelo mosquito Aedes Ae-

gypti.
Conforme a planilha divul-

gada pelo ministério da Saúde, 

o município de Tenente Por-
tela foi contemplado com R$ 
1.118.289,92.

Tenente Portela é o único municipioi na Região Celeiro beneficiado
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Bolsa Família contemplará 3.520 
famílias da microrregião

Já estão disponíveis os valo-
res do Bolsa Família referente 
ao mês de junho. O ministério 
do Desenvolvimento Social 
(MDS) vai transferir R$ 2,4 
bilhões para 13,7 milhões de 
famílias brasileiras. O valor 
médio é de R$ 178,04. O pa-
gamento segue um calendário 
escalonado. Para saber o dia 
em que poderá sacar o dinheiro, 
o beneficiário deve observar o 
Número de Identificação So-
cial (NIS), impresso no cartão 
do programa. De acordo com o 
MDS, 3.520 famílias da micror-
região têm direito ao auxílio fi-

nanceiro do programa no mês 
de junho. O montante destinado 
é de R$ 763,5 mil. O município 
com o maior número de benefi-
ciários é Redentora com 1.207, 
seguido por Coronel Bicaco 
(904) e Tenente Portela (704).

O programa federal é volta-
do para as famílias mais pobres 
do país. Os beneficiários rece-
bem o dinheiro mensalmente e, 
como contrapartida, cumprem 
compromissos nas áreas de saú-
de e educação. Os recursos do 
Bolsa Família ficam disponí-
veis para saque durante o perío-
do de três meses.

Para que as famílias que re-
almente precisam possam ter 
acesso ao benefício e não fi-
quem mais na fila de espera, o 
MDS vem aperfeiçoando a ges-
tão do Bolsa Família. O resulta-
do é a fila de espera zerada para 
entrada no programa. Isso sig-
nifica que todas as pessoas ins-
critas no Cadastro Único com 
perfil para participar do progra-
ma, dados atualizados há menos 
de 24 meses e sem divergências 
entre as informações cadastrais 
e outras bases de dados, estão 
sendo selecionadas de forma 
automática e ingressando.
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Tenente Portela pouco avançou 
em geração de emprego e renda

Índice Firjan Desde a criação da avaliação a condição do município no quesito  emprego e renda segue sem melhora significativa

Miraguaí teve avanço significativo desde 2005. Emprego e Renda puxou índice para cima.
O Sistema Firjan divulgou 

na semana passada os números 
do Índice Firjan de Desenvolvi-
mento Municipal que compila 
e analisa dados e investimentos 
dos municípios de todo o Bra-
sil  tendo como referência dois 
anos imediatamente anteriores, 
ou seja, em 2018 os números 
avaliados são os de 2016. O 
índice é uma referência de de-
senvolvimento usado no país 
inteiro em virtude da sua cre-
dibilidade e pelo fato de ser 
analisado por uma instituição 
independente.

Criado pelo Sistema FIR-
JAN para acompanhar o de-
senvolvimento socioeconômi-
co do país, o IFDM avalia as 
condições de educação, saúde, 
emprego e renda de todos os 
municípios brasileiros. A nova 
edição utiliza como base os da-
dos oficiais de 2016, os últimos 
disponíveis.

O índice varia de zero (mí-
nimo) a um ponto (máximo) 
para classificar o nível de cada 
cidade em quatro categorias: 
desenvolvimento baixo (de 0 
a 0,4), regular (0,4001 a 0,6), 
moderado (de 0,6001 a 0,8) e 
alto (0,8001 a 1).

Tenente Portela aparece na 
210ª posição entre os 490 mu-
nicípios do Rio Grande do Sul 
que fizeram parte do ranking 

e na 1255ª posição no ranking 
nacional. Isso quando avaliado 
todos indicadores de manei-
ra conjunta. O índice geral do 
IFDM de Tenente Portela é de 
0,7436 como desenvolvimento 
moderado.

Quando é esquartejado o ín-
dice, Tenente Portela aparece 
na categoria de alto desenvol-
vimento com índice de 0,8012 
em educação e em saúde com 
índice de 0,8484. No quesito 
emprego e renda o munícipio 
aparece na categoria de desen-
volvimento regular na posição 
0,5811.

Emprego e renda é a gran-
de pedra no sapato de Tenente 
Portela. O município peca neste 
quesito desde que o índice foi 
criado. Desde 2005 até 2016 
o município praticamente não 
avançou. Naquele ano o índi-
ce era de 0,5313.  O município 
naquele ano ocupava a posição 
197º no ranking estadual e hoje 
aparece na posição 152º. Um 
crescimento muito modesto 
para um município que viu uma 
série de crescimentos em torno 
do Hospital Santo Antônio nos 
últimos dez anos. É quase como 
se os trabalhadores que chega-

ram através do hospital estives-
sem apenas suprindo aqueles 
que saíram de outras empresas 
e setores do município, o que 
é chamado pelos especialistas 
como substituição de banco de 
trabalho.

Se analisarmos esse quesito 
em termos comparativos com 
outros municípios da Região 
Celeiro podemos notar algumas 
singularidades nos dados. Mira-
guaí por exemplo que no quesi-
to teve o fomento da instalação 
do Frigorifico da Mais Frango 
apresenta índice moderado com 
0,6586. No ranking do esta-
do o município aparece neste 
quesito entre os 100 melhores 
do estado em 61º. Em 2005 o 

município apresentava o índice 
de 0,4365 e ocupava a posição 
389º no ranking estadual.

No índice consolidado o 
município de Miraguaí tam-
bém ultrapassa Tenente Porte-
la ocupando a posição 141º no 
ranking estadual com 0,7701 de 
índice. Para se ter uma ideia do 
crescimento de Miraguaí, em 
2005, primeiro ano do IFDM, 
o município ocupava colocação 
397º no ranking estadual. 

Dos municípios ranqueados 
no ano de 2005, Redentora ocu-
pava o último lugar do ranking 
estadual, na posição 408º em 
2016 a princesa da Região Ce-
leiro havia melhorado sua con-
dição no índice, mas caído no 
ranking, uma vez que mais mu-
nicípios passaram a ser analisa-
dos. No ranking desta semana o 
município aparece na posição 
464º entre os 490 avaliados.

O índice consolidado de 
Barra do Guarita coloca o mu-
nicípio na posição 260º no es-
tado do Rio Grande do Sul com 
pontuação de 0,7277. 

O município apresenta me-
lhor desenvolvimento nos que-
sitos educação e saúde e peca 
no quesito emprego e renda. 
Apesar disso o Barra do Gua-
rita também teve melhora neste 
quesito nos últimos anos sain-
do da posição 463º no quesito 
emprego e renda no primeiro 
balanço em 2005 para a posição 
342º em 2016. 

O índice varia de zero (mínimo) a um ponto (máximo) para classificar o 
nível de cada cidade em quatro categorias: desenvolvimento baixo (de 0 a 

0,4), regular (0,4001 a 0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto (0,8001 a 1).

Nas àreas de saúde e educação o município tem aprsentado um crescimento mais acentuado
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Foi publicada no Diário Ofi-
cial da União da última terça-
-feira, 3 de julho, a portaria nº 
1.927 de 28 de junho de 2018 
que habilita e reclassifica os lei-
tos da Unidade de Terapia In-
tensiva, UTI Adulto, e estabele-
ce recurso do Bloco de Custeio 
de Ações e Serviços Públicos 
de Saúde a serem incorporados 
ao Grupo de Atenção de Média 
e Alta Complexidade Ambula-
torial e Hospitalar – MAC do 
Estado do Rio Grande do Sul, 
município de Tenente Portela 
para o Hospital Santo Antônio.

Na prática o Hospital Santo 
Antônio passa receber recursos 
pelos serviços prestados pela 
sua UTI. Até então os atendi-

UTI do HSA é habilitada 
pelo Ministério da Saúde

mentos feitos na unidade eram 
bancados todos pelo orçamento 
próprio, o que gerava um alto 
custo dentro da administração 
da instituição.

A conquista foi comunicada 
pelo Deputado Federal Darcísio 
Perondi, MDB, que foi um dos 
articuladores para que o Minis-
tério da  Saúde reconhecesse 
essa condição junto ao HSA.

Normalmente, as UTI’s são 
dotadas de sistema de monito-
rização contínua, que atende 
pacientes em estado potencial-
mente grave ou com descom-
pensação de um ou mais siste-
mas orgânicos.

Nestes casos, um tratamen-
to intensivo seria única solução 
para que o paciente tenha a ca-

pacidade de se recuperar.
A UTI surgiu através da 

necessidade de oferecer um 
suporte maior para pacien-
tes agudamente doentes, é um 
ambiente reservado e único no 
ambiente hospitalar que oferece 
monitoria e vigilância 24 horas.

Na Região Celeiro apenas 
o Hospital de Caridade de Três 
Passos possuía uma Unidade de 
Terapia Intensivo. O HC passa, 
já há algum tempo por inúme-
ros problemas financeiros e ad-
ministrativos, além de não ter 
condições de suprir a demanda 
da região, sendo que muitos pa-
cientes precisavam ser transfe-
ridos para diversos municípios 
de outras regiões do estado 
como Passo Fundo.

A UTI já estava em pleno fincionamento, mas com todos os custos sendo bancados internamento

Prefeito de Campo Novo é absolvido em 
julgamento no Tribunal Regional Eleitoral

esta semana, o Tribunal Re-
gional Eleitoral absolveu o pre-
feito de Campo Novo, Antônio 
Sartori, e seu vice, Iliandro Ce-
sar Welter, que eram acusados 
de abuso de poder político e 
prática de conduta vedada pela 
legislação. De acordo com a 
acusação, a Administração de 
Sartori teria contratado empre-
sa para pavimentação de rua e 
reforma de sala de aula em uma 
escola municipal e que tal con-
duta seria vedada aos agentes 
públicos. 

O argumento seria de que a 
Lei 9.504/97 veda em seu art. 
73, § 10, a distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefícios 
em ano de eleição. Alegava 
ainda que a empresa contratada 
para a obra é pertencente a um 

vereador do município e reque-
ria a cassação dos mandatos, 
além da declaração de inelegi-
bilidade por oito anos. Sartori e 
Welter haviam sido absolvidos 
já em primeira instância, tendo 
em vista o não convencimento 
do juízo de que restariam de-
monstrados elementos de prova 
suficientes para a caracteriza-

ção da conduta vedada por lei, 
bem como abuso de poder polí-
tico ou autoridade.

Tal entendimento foi man-
tido pelo órgão recursal, sendo 
que este não considerou a exis-
tência do abuso e que a situação 
não teria força para comprome-
ter a isonomia e a legitimidade 
da eleição.

Prefeito de Campo Novo Antônio Sartori
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Redentora e Governo 
Gaúcho celebram termo de 
cessão de uso de imóvel

O Município de Redentora 
representado pelo Prefeito Mu-
nicipal Nilson Paulo Costa e o 
Estado do Rio Grande do Sul 
representado pela Secretaria 
de Modernização Administra-
tiva e dos Recursos Humanos 
celebraram nesta quinta-feira, 
05, Termo de Cessão de uso 
83/2018 do Imóvel na Loca-
lidade de Vista Alegre perten-

cente a antiga Escola Bento 
Gonçalves com 31.000 metros 
quadrados.

O termo de cessão terá prazo 
de 05 anos, contados à partir de 
29 de maio de 2018. De acor-
do com o prefeito Nilson, este 
imóvel vai abrir a possibilidade 
da Administração buscar em-
presas interessadas em instalar 
uma unidade de reciclagem.

Prefeito Nilson Costa assinando termo na capital

 Redentora investe 
em ações que gerem 

renda a jovens
A Administração de Reden-

tora em parceria com a EMA-
TER/ASCAR investem em 
ações que gerem renda a jovens 
e adolescentes.

Nessa quarta-feira, 04/7, 
foi realizado o curso de pani-
ficados. A instrutora da EMA-
TER, Alana da Silva Ludwig, 
proporcionou conhecimentos 
culinários e financeiros, pois 
orientou jovens e adolescentes 
quanto ao custo das iguarias e 
como comercializá-las. O local 
e os insumos são fornecidos 
pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social.
Os cursos estão sendo rea-

lizados no CRAS Sagrada Fa-
mília.  A Primeira Dama e Res-
ponsável pela SMAS Eliane 
Amaral Costa acompanhou os 
trabalhos e declarou: “As par-
cerias devem ser fortalecidas e 
a EMATER/ASCAR muito tem 
contribuído para o desenvol-
vimento de diversas ações em 
Redentora . 

O Prefeito Nilson Paulo 
Costa afirma: “É importante de-
senvolver ações que fomentem 
o desenvolvimento local.”

 Primeira-Dama e respon-
sável pela Secretaria de Assis-
tência Social do município de 
Redentora Eliane Amaral Cos-
ta, juntamente com a contadora 
da SMAS Paula Rigodanzo e a 
assistente social Yeda Godoi es-
tiveram durante esta terça-feira, 
03 de julho, na cidade de Fre-
derico Westphalen, em evento 
organizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Tra-
balho, Justiça e Direitos Huma-
nos (SDSTJDH) do Estado do 
rio Grande do Sul, pasta esta 
comandada pela Primeira_dama 

do estado Maria Helena Sartori.
Na ocasião, as mesmas par-

ticiparam de uma oficina do 
Fundo Estadual de Assistência 
Social (FEAS), cujo principal 
objetivo era passar informa-
ções de como otimizar recursos 
e investimentos da Assistên-
cia Social, para que o trabalho 
desenvolvido nessa área seja 
de qualidade, comprometido 
com o bem estar da comunida-
de, principalmente das famílias 
mais carentes, que necessitam 
de um cuidado especial do setor 
público.

Primeira-dama de Redentora 
participa de oficina em FW
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 Câmara Municipal de Vereadores de 

Derrubadas

GERAL

No dia dois de julho de dois mil e dezoito, às dezoito 
horas e trinta minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de 
Vereadores de Derrubadas, sob a Presidência em Exer-
cício do Vereador MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI. A 
sessão também contou com a presença dos Vereadores: 
DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, LUIS CARLOS SEFFRIN, 
ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, ROSIMERI 
MARQUES, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO MACHA-
DO VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente solicitou ao Secretário 
da Mesa que procedesse a leitura da Licença do Vereador 
titular Cristiano Carvalho, por período determinado, nos 
dias 02 a 11 de julho de 2018, por motivos particulares, 
bem como a leitura da Convocação da Suplente de Verea-
dora Rosimeri Marques, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e vota-
ção a ATA Nº 020/2018, da Sessão Ordinária realizada no 
dia 18 de junho de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada 
por unanimidade, bem como apresentou cópias xerográfi-
cas da ATA Nº 021/2018, da Sessão Ordinária realizada no 
dia 25 de junho de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o 
seguinte Vereador: Do Vereador Osmar Von Müller: Re-
quereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando 
determinação ao Departamento Pessoal do Poder Execu-
tivo, que informe a esta Casa o número de professores e 
servidores contratados emergencialmente, de acordo com 
os Projetos de Lei nº 046/2017, de 27 de novembro de 
2017, aprovado por esta Casa Legislativa, descriminando-
-os nominalmente, e qual escola estão lotados, ou órgão/
setor que trabalham. Este Requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte maté-
ria para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 016/2018: que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder auxílio transporte aos es-
tudantes universitários residentes no Município de Derru-
badas/RS e dá outras providências. Este Projeto de Lei 
permanece sustado para maiores estudos. 

PROJETO DE LEI Nº 019/2018: que Abre crédito es-
pecial por excesso de arrecadação no orçamento do Mu-
nicípio e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2018: que Estabelece nor-
mas para licenciamento de Feiras Eventuais ou Itinerantes 
e dá outras providências. Este Projeto de Lei encontra-se 
baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 021/2018: que Dispõe sobre a 
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Derru-
badas/RS e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 022/2018: que Altera a Lei Munici-
pal nº 979/2012, que atualiza valores de taxas de licencia-
mento ambiental municipal e dá outras providências. Este 
Projeto de Lei foi faixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 023/2018: que Revoga incisos e 
altera a redação do caput do Art. 42, de Lei Municipal nº 
806/2009, que dispõe sobre a Política do Meio Ambien-
te do Município de Derrubadas e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi faixado para as Comissões Perma-
nentes. 

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 Po-
lítica Ambiental do Município de Derrubadas e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei foi faixado para as Co-
missões Permanentes.

CEEE faz investimento para 
modernizar Usina do Guarita

Estão em andamento as 
obras de automação e atuali-
zação tecnológica da usina de 
Guarita, no município de Er-
val Seco. Até o fim de agosto, 
a pequena central hidrelétrica, 
que tem capacidade instalada 
para gerar 1,76 MW de ener-
gia, recebe equipamentos digi-
tais que substituirão os atuais 
analógicos. Guarita é a terceira 
usina do Norte do RS a ser mo-
dernizada pela CEEE Geração e 
Transmissão, com investimen-
tos de R$ 16 milhões, oriundos 
de financiamento do Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento (BID). Nas unidades de 
Ernestina, em Tio Hugo, e Ca-

pigui, em Passo Fundo, os tra-
balhos já foram concluídos.

A finalidade é ampliar a 
disponibilidade de geração de 
energia e a vida útil da usina, 
que está em operação desde 
1953. Os novos equipamen-
tos vão executar as funções de 
controle, comando, medição, 
proteção e regulação. Com isso, 
todo o funcionamento da usina 
pode ser supervisionado e tele-
comandado a partir do Centro 
de Operações do Sistema Salto, 
localizado na Usina de Canas-
tra, em Canela.

As obras estão com 30% dos 
trabalhos concluídos. A máqui-
na está desmontada e a turbina 
e o eixo foram levados pela em-
presa contratada para usinagem 

em uma metalúrgica no muni-
cípio de Estrela. Aproveitando 
a interrupção na produção de 
energia, as equipes da CEEE fa-
zem uma série de manutenções 
corretivas no grupo gerador, 
enquanto a contratada instala os 
equipamentos digitais que vão 
monitorar o funcionamento da 
usina. 

A Pequena Central Hidrelé-
trica (PCH) tem a casa de for-
ça no município de Erval Seco, 
às margens do rio Guarita. Em 
operação desde 1953, possui 
uma unidade geradora de 1,76 
MW. O reservatório tem mar-
gens em Redentora e Erval 
Seco e é formado por duas bar-
ragens: a do Guarita e a de João 
Amado.

GOVERNO RS

A Usina do Guarita abastece os municípios de Redentora e Erval Seco

Sec. M
inas e Energia

As prefeituras dos três es-
tados da Região Sul poderão 
contratar novas linhas de cré-
dito do Banco Regional de De-
senvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE), que totalizam R$ 750 
milhões. Para o Rio Grande do 
Sul, foram disponibilizados R$ 
250 milhões. O anúncio foi fei-
to na manhã desta quarta-feira 
(4) em ato com a presença do 
governador José Ivo Sartori, no 
Palácio Piratini.

Os financiamentos, através 
do Programa BRDE Municí-

pios, serão destinados a proje-
tos ambientais e sustentáveis; 
para obras de infraestrutura, 
mobilidade urbana e saneamen-

to; aquisição de máquinas e 
equipamentos rodoviários; se-
gurança pública, turismo, entre 
outros.

Municípios do RS terão R$ 250 milhões 
para investir em infraestrutura
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2.018-(RETIFICADA) OB-
JETO: Instalação de sistema de abastecimento de água na Linha 
Crespan. JULGAMENTO: 27/07/2018 às 08:30hs. LOCAL: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1.015. INFORMA-
ÇÕES: Fone (55)3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e 
e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. 06/07/2018.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

O 38ª Congresso de Muni-
cípios do Rio Grande do Sul, 
promovido pela Famurs, foi 
aberto na manhã desta quarta-
-feira (04/07), reunindo mais 
de 350 participantes, no Teatro 
Dante Barone da Assembleia 
Legislativa, em Porto Alegre. 
O evento, com o tema “O nosso 
trabalho muda a vida das pes-
soas”, também marcará a pos-
se da nova diretoria na gestão 
2018/2019. A programação, 
que prevê ainda a entrega do 
2º Prêmio Boas Práticas e a re-
alização de um painel com os 
pré-candidatos ao governo do 
Estado, se estende até quinta-
-feira (05/07).

Na solenidade de abertura, o 
presidente da Famurs e prefeito 
de Rio dos Índios, Salmo Dias 
de Oliveira, agradeceu a pre-
sença das lideranças e salientou 
que o momento atual no cená-
rio político exige união. “Te-
mos que encontrar os caminhos 
que precisamos para o nosso 
País, Estado e municípios. Ter-
mino esta gestão com a certeza 
de ter feito tudo que pude para 
cumprir as ações necessárias”, 
destacou. Ainda de acordo com 
Salmo, todo o prefeito é um lí-
der. “Ele não se torna prefeito 
por vontade própria, mas sim, 
porque a comunidade percebe 
e o escolhe para ser seu líder. 
É porque acreditamos que a 
vida acontece nos municípios e 
que a saúde, educação e lazer, 
por exemplo, geram qualidade 
de vida. Acreditamos que es-
timular a economia local gera 

oportunidades para as pessoas 
viverem melhor. Para isso, bus-
camos a autonomia econômica 
e administrativa todo o tempo 
para os municípios”, explicou.

O vice-governador do Esta-
do, José Paulo Cairoli, repre-
sentando o governador José Ivo 
Sartori, frisou a necessidade de 
haver mais ação e menos pla-
nejamento. “Ouço a discussão 
do Pacto Federativo há 27 anos. 
As mudanças têm que ocorrer, 
o Estado e os municípios têm 
que estar a serviço das pessoas 
e não apenas de um grupo. Está 
na hora de mudarmos e depen-
de de nós, com a capacidade 
de diálogo”, enfatizou. Cairo-
li também lembrou que nesta 
quinta-feira, no segundo dia 
do 38º Congresso, o governa-
dor Sartori assinará o encontro 
de contas com os municípios, 
demanda encabeçada pela Fa-
murs.

O vice-presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado 
Juliano Roso, afirmou que é 
preciso encontrar soluções po-
líticas para os problemas que 
afetam o País, debatendo as 

questões do Pacto Federativo e 
da distribuição de recursos. “Se 
não for em ano eleitoral, fica 
ainda mais difícil garantir este 
compromisso. Por isso, este é o 
momento certo para o debate, 
senão os municípios continu-
arão pedindo os recursos em 
Brasília”, disse.

O presidente da Confede-
ração Nacional de Municípios 
(CNM), Glademir Aroldi, dis-
se que 2018 é um ano especial 
e decisivo, devido às eleições, 
com grande expectativa so-
bre a construção de um Brasil 
melhor. “É neste contexto que 
entra o trabalho do movimento 
municipalista. O modelo fede-
rativo brasileiro é correto, mas 
está atrasado, não atende às 
necessidades. Falamos em re-
forma do Pacto Federativo, mas 
ele não foi regulamentado des-
de a criação da Constituição. 
Precisamos discutir isso com os 
candidatos. Nosso compromis-
so é com o Rio Grande do Sul 
e com o Brasil, e nossa missão, 
talvez, seja a mais nobre de to-
das: trabalhar para melhorar a 
vida das pessoas”, salientou.

Congresso de municípios 
reúne mais de 350 

lideranças em Porto Alegre

Polícia Civil e Brigada Militar 
realizam Operação Elegância 

na Região Celeiro

Nesta quinta-feira (05/07) 
em ação conjunta da Polícia 
Civil e Brigada Militar, foi de-
sencadeada a Operação ELE-
GANCIA, que contou com 
a participação de agentes da 
Delegacia de Policia Civil de 
Três Passos, Miraguaí, São 
Martinho, Campo Novo, Te-
nente Portela e Coronel Bicaco. 
Além de Policiais Militares do 
7º BPM.

O objetivo da operação foi 
o combate ao Tráfico de drogas 
na cidade de Três Passos e re-
gião.

Durante a operação os poli-
ciais efetuaram a prisão de seis 
indivíduos (cinco presos no dia 
de hoje e um preso no mês de 
maio) e foram cumpridos oito 
mandados de busca e apreensã.

Nas buscas realizadas, fo-
ram apreendidos aproximada-
mente 25 quilos de maconha, 
duzentos gramas de cocaína, 
dois veículos e o valor de R$ 
2.435,00 (dois mil quatrocentos 
e trinta e cinco reais).

Os presos foram encami-
nhados ao Presídio Estadual de 
Três Passos.

Por volta das 13 horas desta quinta-feira (05/07) a Brigada Mi-
litar em patrulhamento de rotina próximo de Redentora, saída para 
Miraguaí abortou uma motocicleta, sem placa e com numeração 
de chassi e motor suprimidos. Suspeita-se que a referida moto seja 
furtada, por esse motivo se alguém reconhecer, favor contatar a 
Delegacia de Polícia de Redentora.

O condutor de 19 anos foi preso e conduzido a Delegacia de 
Polícia, sendo que a motocicleta foi recolhida pelo Guincho de Co-
ronel Bicaco.

Redentora: Brigada Militar 
apreende motocicleta

Foram realizadas cinco prisões em Três Passos

Famurs homenageia 27 projetos de 
municípios com o 2º Prêmio Boas Práticas
Foram conhecidos, no fi-

nal da manhã desta quinta-
-feira (5/7), os vencedores do 
2º Prêmio Boas Práticas. Ao 
todo, 191 projetos, de 129 pre-
feituras, disputaram o primeiro 
lugar em nove categorias. São 
elas: Agricultura, Assistência 
Social, Comunicação Social, 
Cultura, Educação, Finanças, 
Meio Ambiente, Saúde e Trân-
sito. A solenidade aconteceu no 
segundo dia do 38º Congresso 
de Municípios do Rio Grande 
do Sul, no Teatro Dante Barone 
da Assembleia Legislativa, que 
tem como patrocínio Banrisul, 
Corsan, Badesul, BRDE, Ávato 

e o apoio do Detran e da CNM.
Os primeiros colocados de 

cada categoria receberam um 
troféu. Os segundos e terceiros 
receberam uma placa e, os de-
mais inscritos, um certificado 
de participação. O vencedor de 
cada categoria recebeu um tro-
féu de bronze. Para a avaliação, 

foram considerados critérios 
como inovação, criatividade, 
replicabilidade, sustentabilida-
de, perenidade e impacto so-
cial. O objetivo do prêmio é es-
timular o intercâmbio e a troca 
de experiência nos municípios 
gaúchos, respeitando a diversi-
dade local. 
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Em Campo Novo o evento 
foi realizado no dia 04 de julho 
no Auditório Clube da Saudade. 
Participaram cerca de 20 profis-
sionais dos municípios de São 
Martinho, Braga, Sede Nova e 
Campo Novo. A reunião teve 
como intuito alinhar assuntos 
sobre as regras e mudanças do 
Plano Safra 2018/2019. Em Te-
nente Portela o evento ocorreu 
no dia 03, terça-feira no Dom 
Luigi Bistro.

Para o Diretor Executivo da 
Sicredi Celeiro RS/SC, Marce-
lo Júnior Altíssimo, o agrone-
gócio é um dos principais im-

Sicredi Celeiro RS/SC realiza 
encontros com técnicos sobre o Plano Safra

pulsionadores de crescimento 
da economia nacional é um se-
tor com grande capacidade de 
investimento. “O Sicredi, como 
3° instituição financeira com 
maior volume de crédito rural 
concedido no país, se posiciona 
como parceiro de seus associa-
dos com a missão de entender 
suas necessidades e elaborar 
um plano de investimentos que 
lhe dê crescimento e desenvol-
vimento sustentáveis”, ressalta 
o diretor da cooperativa.

O encontro contou com uma 
fala do Diretor Executivo da 
Sicredi Celeiro RS/SC, Mar-
celo Júnior Altíssimo, sobre a 

importância da parceria com 
os técnicos na geração de re-
sultados aos associados, e uma 
apresentação da Assessora Ad-
ministrativa da Superintendên-
cia Regional Celeiro, Carine 
Gracieli Pillotto, que explanou 
as alterações no Plano Safra 
2018/2019 e o modelo de pro-
jeto técnico do Sicredi. Para o 
novo Plano Safra 2018/2019, a 
Sicredi Celeiro RS/SC planeja 
liberar R$ 121 milhões em re-
cursos de Custeio e Comercia-
lização para os seus associados, 
bem como tem projetado R$ 30 
milhões nas linhas de BNDES 
para investimentos.

Evento realizado em Campo Novo reuniu participantes de quatro municípios

Redentora  realiza obras 
de drenagem pluvial no 

setor urbano
A Administração Municipal 

de Redentora, através da Secre-
taria Municipal de Obras vem 
realizando serviços de revitali-
zação nos Bairros da cidade.

Durante esta semana foi a 
vez do Bairro Máximino Ros-
soni, onde foram efetuados ser-
viços de tubulação, com a colo-
cação de aproximadamente 100 
metros de tubos e confecção de 

diversas bocas de lobo.
Segundo o Prefeito Nilson 

este serviço executado no Bair-
ro Máximio Rossoni é uma 
antiga reivindicação dos mo-
radores e que a administração 
está procurando na medida do 
possível sanar demandas repri-
midas de todo o setor urbano e 
que cada vez mais intensificará 
este tipos de ações.
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Entre 15 de outubro e 14 de dezembro de 1893, sob o 
pseudônimo de Serafim Bemol, em parceria com Sáti-
ro Clemente e Dom Salustiano, escreveram em forma 

de folhetim “A Mandinga”, poema em prosa no “Correio Mer-
cantil”. Desconfia-se que nunca existiu Sátiro Clemente e Dom 
Salustiano e ambos seriam o próprio Simões Lopes Neto, pois 
em sua obra está seu estilo inconfundível.

    No período de 1895 a 1913, reestabeleceu novamente a co-
luna Balas de Estalo no Diário Popular, e entre 1913 a 1914, sob 
o pseudônimo de João do Sul, assinou as crônicas de Inquéritos 
em Contrastes nas páginas do Jornal A Opinião Pública.

     Participou da diretoria de diversas entidades, como a 
União Gaúcha, fundada em 1899 com sua participação e onde 
foi presidente em dois mandatos, e da Biblioteca Pública Pelo-
tense.

      A União Gaúcha é o primeiro marco do tradicionalismo 
gaúcho no interior do Estado e que funciona até hoje com o 
nome de União Gaúcha João Simões Lopes Neto. Foi também 
professor e capitão da Guarda Nacional. Em 1910, como funda-
dor, ingressou na Academia de Letras do Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre. Em 1911, a Revista da Academia de Letras do Rio 
Grande do Sul, publicou A Recolhida, como parte de um livro 
escolar que estava no prelo e (expressão usada que o livro estava 
na tipografia, pronto para ser impresso).

     João Simões sobreviveu das atividades jornalísticas. Mui-
tos pelotenses ainda o tratavam com deferência, por sua origem 
aristocráticas e seu caráter generoso, outros viam nela apenas 
um derrotado, um tipo que merecia piedade. Sofreu muito pre-
conceito e não teve reconhecimento merecido em vida.

     O reconhecimento definitivo desta grande personalida-
de veio tarde, talvez porque ele escrevesse para o futuro e não 
para o presente. Publicou três livros em vida, todos lançados em 
Pelotas, pela Livraria Universal Cancioneiro Guasca em 1910, 
Contos Gauchescos em 1912, lendas do Sul em 1913.

     A julgar, porém, pelos sonhos literários que acalentou, sua 
biografia era para ter sido bem mais volumosa. Ele próprio che-
gou a anuncia, por intermédio de seu editor, a existência de nada 
menos de seis outros livros a ser editados: Casos do Romualdo 
e Terra Gaúcha, e quatro inéditos: Peona e Dona, Jango e Jorge, 
Prata do Taió e Palavras Viajantes.

     Passados quarenta e dois anos da morte do escritor, apa-
receram o primeiro volume de Terra Gaúcha (os originais do 
segundo volume foram extraviados).

       Morreu em 14 de junho de 1916, em Pelotas, aos cin-
quenta e um anos, de uma úlcera perfurada. Para arrecadar al-
gum dinheiro, Dona Velha, sua esposa, fez um leilão de toda 
a documentação do marido, mas ninguém se interessou. Então 
toda a obra do escritor se dispersou entre colecionadores, biblio-
teca e museus. 

    Atualmente, João Simões de Lopes Neto e sua prosa ultra-
passam os limites territoriais e expressam uma visão do mundo, 
o que torna sua literatura universal. Como prova disso, podemos 
encontrar traduções de sua obra em italiano, espanhol, inglês e 
até japonês.

      Recomendo a leitura de suas obras.

     CONVITE: 
E neste sábado, 07/07/2018, acontece no Centro de Comuni-

tário do Bairro Fries, o Fandango de Aniversário do CTG Guar-
diões da Fronteira. Será animado pelo Grupo Marca Baguala, 
da cidade de Caxias do Sul. Você que gosta de uma boa música 
tradicionalista está convidado a participar. Mesas ainda a dis-
posição com membros da patronagem.  Então xiru, pegue sua 
prenda e vá pro fandango.

  Seguimos adelante.

Literatura Gauchesca:  
João Simões Lopes Neto

(continuação edição anterior)

Sete escolas estaduais da 
área de abrangência da 21ª 
Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE / Três Passos) 
foram beneficiadas com recur-
sos para reformas e ampliações. 
Trata-se das escolas Bento Gon-
çalves (Braga), Rosalino Clau-
dino (Redentora), Marechal 
Cândido Rondon (São Valério 
do Sul), Mukej e Gomercindo 
Ribeiro (Tenente Portela), Gon-
çalves Dias e Padre Gonzales 
(Três Passos). Os recursos des-

Mais R$950 mil são destinados a reformas 
e ampliações de escolas da 21ª CRE

tinados às obras da região tota-
lizam R$950 mil. O critério de 
distribuição foi a urgência das 
demandas, o objetivo, melhorar 
o ambiente escolar para qualifi-
car o ensino público. 

O valor liberado no Esta-
do, que beneficia 349 escolas 
da rede pública estadual, soma 
R$53,3 milhões. Os recursos, 
exclusivos para obras e am-
pliações, são provenientes do 
Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento 

(Bird) e do salário-educação. 
Esta é a terceira edição do pro-
grama, iniciado em 2016 e que 
já atendeu 1.002 demandas, to-
talizando R$134 milhões.

A 21ª CRE organiza a pri-
meira fase visando a aplicação 
dos recursos. De início as es-
colas serão chamadas para re-
ceber orientações específicas e 
dar início às conversações para 
a elaboração dos projetos pela 
25ª Coordenadoria Regional de 
Obras Públicas (CROP).

Agradecimento:

 O Grupo de Escoteiros PARI, de Tenente Portela, vem através deste, agradecer ao comércio 
em geral pelas doações recebidas para a realização da Feijoada em benefício do grupo, na data de 
23/06/2018.

 Agradece também aos pais e voluntários que nos auxiliaram e também a todos que adquiriram 
fichas.

 Nosso agradecimento especial ao Senhor Milton Sganderla, por ter nos disponibilizado o espaço 
para a realização da mesma.

 Esta foi a primeira de muitas que faremos e contamos sempre com a ajuda de todos.
 Juntos somos mais fortes.
                                                                                      Grupo de Escoteiros Pari

Variações do clima complicam 
parte final do planio do trigo

As variações climáticas 
dos últimos dias dificultam a 
implantação do trigo no Rio 
Grande do Sul.  Segundo infor-
mações do Escritório Regional 
da Emater/RS-Ascar de Passo 
Fundo, aproximadamente 85% 
da área destinada à cultura (50 
mil ha) foi semeada até o mo-
mento, faltando os municípios 
no entorno de Lagoa Vermelha. 
Segundo técnicos da Emater/
RS-Ascar que atuam na região, 
a arrancada inicial da cultura 
não é boa devido ao excesso de 
chuvas, o que causa lixiviação 
dos fertilizantes e erosão do 

solo.
Na região dos Campos de 

Cima da Serra, as áreas de trigo 
implantadas mais cedo apresen-
tam boa germinação, com boa 
perspectiva de estabelecimento 
das plantas. Entretanto, a sema-

na foi de estagnação da semea-
dura devido à alta umidade do 
solo. Até o momento, o trigo 
está semeado em 88% do total 
da área prevista para esta safra, 
cujas estimativas indicam apro-
ximados 700 mil hectares.
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Na manhã desta quarta-feira 
(04/07) o Prefeito de Campo 
Novo Antônio Sartori assinou 
em Porto Alegre convênio no 
valor de R$ 998 mil reais com 
o Departamento Autônomo de 
Estradas e Rodagem – DAER 
visando revestimento asfáltico 
no município.

O Convênio prevê a execu-
ção de revestimento asfáltico 
de 1,485 km no trajeto desde 
a AFUCAMPO, passando pela 
Rua Rodolfo Rospide até o 
Pórtico de Acesso na ERS 518, 

sendo que do investimento total 
R$ 798 mil reais será do DAER 
e o município entrará com uma 
contrapartida de R$ 199 mil re-
ais.

Segundo o Prefeito Sartori 
este projeto vem ao encontro 

de uma antiga reivindicação 
da população Camponovense, 
além de melhorar a trafegabi-
lidade da malha rodoviária da 
área urbana contribuindo assim 
com o embelezamento e limpe-
za da via.

Campo Novo assina convênio de quase 
1 milhão de reais para revestimento asfalto
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Nutrição e Saúde
Nutricionaista Jéssica Ariel Ponce -  CRN2-8735P
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O consumo de alimentos ricos em ferro, como as carnes vermelhas, 
por exemplo, podem ajudar no tratamento da anemia quando ela é cau-
sada pela deficiência de ferro no sangue.

Porém, os alimentos ricos em ferro são importantes em todas as fases 
da vida e devem ser consumidos com frequência, especialmente, em 
gestantes, crianças e idosos, pois estes grupos possuem uma necessidade 
maior de ferro no organismo.

Os alimentos de fonte animal apresentam uma absorção de ferro en-
tre 20 a 30% do total do mineral ingerido, enquanto que os alimentos de 
origem vegetal ricos em ferro permitem uma absorção em torno de 5% 
do total de ferro que possuem em sua composição.

Os alimentos ricos em ferro para anemia incluem:
= Alimentos ricos em ferro de origem animal, como carne verme-

lha e ovos, pois o ferro destes alimentos são absorvidos com facilidade;
= Alimentos ricos em ferro de origem vegetal como o feijão, er-

vilhas, salsa e vegetais verde escuro. Estes alimentos devem ser consu-
midos sempre com uma fonte de vitamina C como laranja, morango ou 
pimentão, para melhorar a absorção de ferro. Por exemplo, comer arroz 
com feijão preto e laranja de sobremesa;

Além dos alimentos ricos em ferro para anemia, é também importan-
te seguir outras dicas de alimentação como:

= Evitar comer alimentos ricos em cálcio com as principais refei-
ções, como iogurtes, pudim, leite ou queijo porque o cálcio é um inibi-
dor natural da absorção do ferro;

= Evitar comer alimentos integrais ao almoço e jantar, pois os 
fitatos presentes nos cereais e fibras dos alimentos integrais, diminuem a 
eficiência da absorção do ferro presente nos alimentos;

= Evitar comer doces, vinho tinto, chocolate e algumas ervas 
para fazer chá, porque possuem polifenóis e fitatos, que são inibidores 
da absorção do ferro;

= Cozinhar em uma panela de ferro é uma forma de aumentar a 
quantidade de ferro de alimentos pobres, como o arroz, por exemplo.

Misturar frutas e legumes nos sucos também pode ser uma excelente 
forma de enriquecer a dieta em ferro. Duas ótimas receitas ricas em ferro 
são o suco de abacaxi batido no liquidificador com salsinha fresca e o 
bife de fígado acebolado.

O presidente da Comissão 
de Saúde e Meio Ambiente da 
Assembleia Legislativa, de-
putado Altemir Tortelli, proto-
colou, nesta quarta-feira (04), 
projeto de lei que institui a Polí-
tica Estadual para os Hospitais 
de Pequeno Porte no Rio Gran-
de do Sul. A proposta foi apro-
vada por unanimidade pelos in-
tegrantes da Comissão. O texto 
da proposta foi encaminhado 
ao presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Marlon 
Santos, com a sugestão de uma 
audiência com o governo es-
tadual para discutir a situação 
destas instituições de saúde.

O projeto foi elaborado e 
discutido por um Grupo de Tra-
balho da Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente, com partici-
pação de deputados, Famurs, 
Simers, Federação dos Empre-
gados em Estabelecimentos de 
Saúde do Estado do Rio Grande 
do Sul – Feesers, Federação das 
Santas Casas e Hospitais Be-
neficentes, Religiosos e Filan-

trópicos do RS e preenche um 
vácuo na regulamentação da 
atividade destes hospitais, ame-
açados pela portaria 64/2018, 
que institui a Política de Cofi-
nanciamento de Hospitais de 
Pequeno Porte e que os trans-
forma em Pronto Atendimentos 
de Urgências (PADU).

O presidente da Comissão 
instituída pela Famurs para 
tratar sobre os HPPs e prefeito 
de Braga, Carlos Alberto Vig-
ne, ressaltou a importância do 
apoio da Comissão para a efe-
tivação e encaminhamento da 
proposta e lembrou que a por-

taria transforma 82 HPPs em 
PADUs, provocando o encerra-
mento de 1,6 mil leitos no RS.  

O objetivo é permitir a ma-
nutenção destas instituições e 
inseri-las na rede de atenção à 
saúde, agregando resolutivida-
de e qualidade às ações com 
o aumento de recursos para a 
adequação do seu perfil assis-
tencial, preferencialmente para 
as especialidades básicas (clíni-
ca médica, pediátrica e obstétri-
ca); saúde bucal (especialmen-
te urgências odontológicas), 
pequenas cirurgias; urgência e 
emergência.

Prefeito de Braga e comissão apresentam 
PL dos Hospitais de Pequeno Porte

Projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa
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Samu/Salvar  base de Redentora  é tema de 
audiência extrajudicial conjunta

Na tarde desta quinta-feira 
(05), na Sala de Audiências do 
Fórum de Coronel Bicaco (ce-
dida pelo Poder Judiciário para 
o ato), a Promotora de Justiça 
de Coronel Bicaco, Dinamárcia 
Maciel de Oliveira, e o Procu-
rador Regional do Trabalho, 
Roberto Portela Mildner, co-
ordenaram uma audiência ex-
trajudicial conjunta referente 
aos objetos de inquéritos civis 
do Ministério Público Estadual 
(MPE) e do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), os quais 
convergem, em linhas gerais, 
para averiguação do atendimen-
to prestado pelo Serviço Móvel 
de Urgência (Samu/Salvar) aos 
municípios de Coronel Bicaco, 
Redentora e Braga.

Participaram da reunião: o 
presidente da Associação Hos-
pitalar Beneficente Redento-
rense, Elói Roque Simon; o 
prefeito de Redentora, Nilson 
Paulo Costa; e os presidentes 

dos Legislativos de Braga e 
Redentora, Bolivar José Della-
libera e Vanderlei da Rosa, 
respectivamente. Também este-
ve presente no ato, o vereador 
Afrânio Bertalucci, da Câmara 
Municipal de Coronel Bicaco. 
Os demais prefeitos enviaram 

representantes, acompanhados 
das assessorias jurídicas.

Conforme a Promotora de 
Justiça, Dinamárcia Maciel de 
Oliveira, o Ministério Público 
Estadual está preocupado com 
a prestação do serviço ou exe-
cução do programa de acordo 
com as suas estritas finalidades 
legais, abrangendo atendimen-
tos de emergência à população 
dos três municípios, evitando o 
indevido desvio de finalidade 
com a prática, por exemplo, da 
chamada ‘ambulanciaterapia’. 
Segundo o MPE, já existem 
reclamações na Promotoria de 
Justiça de Coronel Bicaco de 
que pacientes de Redentora es-
tariam utilizando a ambulância 
do Samu/Salvar para se des-
locar até Tenente Portela para 
demandas não urgentes. Os su-

postos casos de ‘ambulanciate-
rapia’ foram negados pelo pre-
feito Nilson Paulo Costa.

Em relação à utilização do 
serviço, cujos números revelam 
que mais de 80% dos atendi-
mentos são para pacientes de 
Redentora, as autoridades lo-
cais apontam que a campanha 
feita, de divulgação do Samu/
Salvar no município, pode ser a 
responsável pela maior deman-
da, aliado ao fato que o Hospi-
tal Santa Rita de Cássia encer-
rou as atividades.

Para o Procurador Regional 
do Trabalho, Roberto Portela 
Mildner, o foco está na quitação 
dos salários e encargos sociais 
dos trabalhadores do Samu/
Salvar, pois, no ano passado, 
os profissionais reclamaram do 
indevido atraso nos pagamen-
tos e esse fato foi levado pela 
Promotoria de Justiça de Co-
ronel Bicaco ao conhecimento 
da Procuradoria do Trabalho de 
Santo Ângelo.

Durante a audiência extra-
judicial conjunta, o presidente 
da Associação Hospitalar Be-
neficente Redentorense afirmou 
que estão pendentes apenas os 
vencimentos e os encargos so-
ciais do mês de junho deste ano. 
Por sugestão da assessoria jurí-
dica de Redentora, o Procura-
dor Regional do Trabalho sus-
citou a possibilidade de rateio 
das despesas do Samu/Salvar 
entre os municípios que tem o 
serviço a disposição, das cotas 

não cobertas pelos governos fe-
deral e estadual. Desta forma, 
cada municipalidade destinaria 
o valor, hoje, de R$ 4 mil por 
mês para assegurar a continui-
dade do serviço. Quanto aos 
custos pela efetiva utilização 
em deslocamentos, caberia pro-
porcionalmente ao número de 
atendimentos para cada um..

Com o posicionamento fa-
vorável das autoridades mu-
nicipais presentes no ato e a 
necessidade de encontrar um 
denominador comum para o 
impasse, foi fixado prazo de 
dez dias para a manifestação 
dos Executivos de Coronel 
Bicaco e Braga, concordando 
com a proposta ou apresentan-
do contraproposta. Também se 
espera uma definição sobre os 
valores retroativos a janeiro de 
2018 e que são de responsabi-
lidade dos dois municípios. Se-
gundo foi mencionado na reu-
nião, essa lacuna financeira tem 
sido coberta pela prefeitura de 
Redentora. 

De acordo com a Promotora 
de Justiça, Dinamárcia Maciel 
de Oliveira, a realização da au-
diência extrajudicial conjunta, 
com a presença do Procurador 
Regional do Trabalho, significa 
um importante passo de atuação 
conjunta, cada qual nos limites 
de suas atribuições constitucio-
nais, para a defesa dos direi-
tos de cidadania da população 
abrangida e efetiva fiscalização 
das políticas públicas.O Polo Base Redentora atende ainda Braga e Corobel Bicaco

Procurador Regional do Trabalho e a Promotora de Justiça

A carência de milho no mer-
cado tem preocupado produto-
res de Miraguaí que atuam na 
bovinocultura de leite e corte, 
suinocultura e avicultura.

Para debater alternativas pe-
rante a escassez no fornecimen-
to regional do grão, a prefeitura 
de Miraguaí e a Emater-Ascar 
promoveram o 3º Seminário 
Municipal de Grãos e o 2º Se-
minário Regional de Grãos, du-
rante essa quarta-feira (04).

– Quem produz proteína 
vive um drama – frisou o pro-
fessor Neuri Feldmann, do Cen-
tro Universitário FAI (UCEFF). 
Ele ainda afirmou que 50% da 
produção de milho está concen-
trada no centro-oeste do país. – 
O problema é que os bichos es-
tão aqui embaixo, na região sul 
– complementou o professor.

No decorrer do evento, foi 
destacado que a fábrica de ra-
ção instalada no distrito de 
Tronqueiras e pertencente ao 
grupo Mais Frango, busca mi-
lho no Paraguai e em outros es-
tados brasileiros para produzir 

cerca de 60 mil sacas de ração 
por mês. A produção é distri-
buída em 120 aviários situados 
em diferentes municípios da 
Região Noroeste.

Em Miraguaí, são 31 avi-
ários que alojam aproximada-

Seminário debate alternativas para superar a 
falta de milho no estado

mente 850 mil aves. Segundo o 
extensionista da Emater-Ascar, 
Enéias Lenhardt, o município 
produz anualmente cerca de 5,6 
mil toneladas de milho. Outras 
21 mil toneladas da cultura são 
destinadas a silagem.

– O grão é o combustível 
que faz gerar energia na si-
lagem – ponderou Pedro de 
Canto, funcionário da empresa 
chinesa Lomgping-High Tech. 
Para ele, basicamente, um bom 
milho para a silagem deve ter 
uma alta produção de grãos, 
que é o que gera energia, e fi-
bra, o mais digestível possível.

Outro tema discutido duran-
te o evento em Miraguaí foi o 
potencial para a produção de 
energia obtida de duas fontes: 
vegetal e solar. Especialistas no 
assunto falaram sobre as van-
tagens da produção de árvores 
para o comércio de lenha e so-
bre a energia solar fotovoltaica, 
que converte a luz solar em ele-
tricidade.
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Escassez do grão foi o principal tema dos debates



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA,06 DE JULHO DE 2018
ANO XXXII    Nº 1151 R$ 2,00

Leia Mais

04

06

07

10

12

15

NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA
Uma indis-
pensável 
leitura sobre 
política do 
Brasil
Por 
Percival 
Puggina

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

Sistema Província de Comunicação

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

Governo de Vista Gaúcha repassa 
recursos ao HSA

Redentora assinou convênio para 
construção de academia em bairro

Tenente Portela ganha verba para 
qualificar atendimento em saúde
CEEE realiza investimento para 
modernizar Usina do Guarita

Sicredi realiza encontro técnico do 
Plano Safra 2018/2019

Seminário debate alternativas para a 
escasses de milho no estado

E MUITO MAIS

Tenente Portela vai sediar 
o acendimento estadual da 

Chama Crioula 2019

 A chama crioula da semana farroupilha de 2019 será acesa em Tenente Portela. O anuncio foi feito 
no último sábado, 30, no encontro de patrões da 20ª Região Tradicionalista realizado em Boa Vista do 
Buricá. A 20ª Região Tradicionalista tinha recebido o direito de realizar o evento no ano que vem pelo 
rodízio pré-estabelecido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), que determina que a cada 
ano a chama seja acesa em uma região do estado.

O CTG Guardiões da Fronteira encabeçou o projeto que credenciou o município para a honraria. 
No projeto de candidatura foram apresentados duas propostas dentro do contexto histórico cultural 
do município que serviriam de referência para o evento. O primeiro tinha como base a Terra Indígena 
do Guarita e o segundo a história do Movimento Tenentista no Rio Grande Sul com base na morte do 
patrono do município, Tenente Mario Portela Fagundes.

Os detalhes, como local de acendimento, programação e desenvolvimento do projeto serão divul-
gados dentro dos próximos meses pela 20ª Região Tradicionalista. Algumas empresas já estão apoian-
do o movimento bem como o poder público portelense. 

A expectativa é que mais de 1.500 representantes de diversas regiões tradicionalistas do estado 
venham a Tenente Portela na data que ainda será definida, provavelmente em agosto de 2019, para 
buscar a centelha e distribuí-la para todos os CTGs do Rio Grande do Sul. Segundo a organização, o 
evento poderá fazer parte da semana do município.  

O próximo ano será especial também ao movimento tradicionalista de Tenente Portela, pois está 
previsto a inauguração oficial, no loteamento Novo Portela as margens da RS 472, a sede do CTG 
Guardiões da Fronteira, que fortificará mais ainda a raízes culturais gaúchas no município, tendo 
assim, ambos os CTGs, Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira, suas sedes próprias devida-
mente instaladas no município.
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