
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, 24 DE MAIO  DE 2019 => ANO: XXXIII => N 1195
Afrânio Bertalucci

Presidente do Legislativo de Coronel Bicaco

Os privilegiados do dinheiro 
público na comunicação

Tenente Portela

Nesta edição fizemos um levantamento sobre os gastos da administração com publicidade, constantes 
no Portal da Transparência. Entre outras coisas, constatamos que os critérios não levam em conta
penetração e audiência dos veículos contratados.

Agência dos
Correios de 

Tenente Portela 
seguirá aberta

Mudanças nas operações das
encomendas, garante atendimento.

Município disponibiliza espaço para 
empresa instalar depósito.

Diretor de atendimentos garante que 
atendimento não será interrompido.

Vista Gaúcha realiza 
ação em defesa da 

criança e do adolescente

ANO 11 - Nº 550 - MAIO DE 2019

Dia do 
Desafi o
Mais de 3 mil cidades brasileiras e da América Latina 
se enfrentam em um desafi o saudável, na próxima 
quarta-feira. | Pág. 3 

 Jaguari serve 
 de cenário para 
 novela da Globo  
 Pág. 2

TURISMO

Pág.07

Pág.08

Pág.12



ROTA DO YUCUMÃ, 24 de maio de 20192

E-mail:
redacao@provinciafm.com
Fone: (55) 3551 1121/1261
Dep. Comercial: 3551 1877

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

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

CGC/MF: 03.043.551/0001-20

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

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

Editor Chefe: Jornalista Jalmo A. Fornari (RP 5087-MT) Sub-Editor/Revisor e Diagramação: 
Jonas Martins Reportagens:  Jonas Martins  Dep. Comercial/Distribuição: Soraia Fornari Fo-
tos: Jalmo Fornari, Soraia Fornari, Angelita Cristina, Bruno Giordano Fornari, Jonas Martins, 
Aline Gaviraghi, Rafael Fornari, Maicon Spanic Colaboradores: Percival Puggina,  Mari Carla 
Brunet, Nilton Kasctin dos Santos, Robinson Girardi dos Santos, Eduardo Salvadori Impres-
são: Cia da Arte - Ijuí/RS

Falando de Política
Por Percival Puggina

N
os
sa

2 OPINIÃO

 “Ingênuo!”, exclamarão alguns. “Não en-
tende de política!”, dirão outros. “Quem é esse 
cara?”, indagarão muitos.

Que as pessoas argumentem para defender o próprio interesse é 
perfeitamente comum. Na política, muito “escondidinho” é feito com 
esse recheio. Bem diferente é o que acontece quando os sofismas são 
apresentados por pessoas e por meios de comunicação dos quais se 
espera melhor discernimento.

Afirmar que o Congresso pode barrar a Medida Provisória da Re-
forma Administrativa e argumentar sobre os fundamentos desse direi-
to, é bem diferente de sair em defesa do Centrão (do Centrão!) quan-
do faz isso. Aqui estamos diante do interesse público, do desrespeito 
à vontade popular que quis eleger um governo e um programa com-
prometido com a austeridade e a redução do gasto. A MP da Reforma 
Administrativa define o modo como o Presidente pretende governar. 
Com ela, reduziu para 22 o número de ministérios, extinguiu 21 mil 
cargos de confiança e eliminou custos fixos que ascendem a centenas 
de milhões de reais.

O Centrão, que não se confunde com o Congresso, e certamente 
não reúne a elite moral do Parlamento, decidiu – de modo inédito – 
intervir na forma como o governo deve ser organizado, cobrando a 
recriação de pelo menos dois ministérios (o das Cidades e o da Inte-
gração Nacional). Além de ser, o primeiro, um anacoluto na gramáti-
ca de uma Federação, as duas pastas serviam aos interesses políticos 
dos congressistas junto aos prefeitos e governadores. Eram minis-
térios endinheirados e agências de negócios tão importantes quanto 
escusos. Reabri-los é uma bofetada na face da maioria do eleitorado 
que se manifestou nas urnas de outubro do ano passado. O mais de-
sinformado jornalista de Brasília sabe disso e sabe que, exatamente 
em nome do respeito devido a quem venceu a eleição, o Parlamento 
deve se manter em prudente distância do modo como o governante 
eleito pretende organizar seu trabalho.

Não há, nesse sentido, uma autonomia absoluta do Executivo, mas 
há uma autonomia relativa, saída da consideração à decisão das ur-
nas. Há coisas que não se deve fazer e uma delas é exigir a criação 
de ministérios como condição para aprovar projetos de governo. Isso 
não expressa uma convicção técnica sobre gestão, mas uma operação 
comercial. É indecente com todos os créditos do adjetivo, principal-
mente quando o Centrão quer a volta dos ministérios para si, com 
porteira fechada!

Portanto, dizer que tal conduta é própria da democracia e das prer-
rogativas dos poderes é defender um jogo político que levou muitos 
aos desconfortos dos cárceres! Tudo bem que Rodrigo Maia e seus 
seguidores queiram isso. Tudo bem que a oposição formal estimule 
todos os descréditos daí decorrentes. Tudo bem que muitos se dei-
xem levar na conversa e que se ouricem os políticos beneficiados pela 
“negociação” que troca voto por cargo e influência. Mas não venham 
membros da Academia, jornalistas de relevo (valor é outra coisa), 
dizer que o Presidente, ao manifestar seu desgosto, revela espírito 
autoritário e incapacidade de conviver com os fundamentos da de-
mocracia. Todos nós sabemos o quanto era desprezível e quanto mal 
fez às finanças do país, a harmoniosa relação dos governos petistas 
com sua base.

Quando foi decidido que é inconveniente escandalizar-se diante 
de algo escandaloso? “Democracia” com esses fundamentos descreve 
bem os governos anteriores, aos quais correspondem outros adjetivos 
que recheiam milhares de páginas de inquéritos e sentenças judiciais 
condenatórias. A isso a maioria do eleitorado de outubro, que exige 
respeito, disse um redondo não. Isso tem menos a ver com Bolsonaro 
e mais a ver com o Brasil querendo ser honesto e próspero.

NÃO, SENHORES, DEMO-
CRACIA NÃO É ISSO!

A Alemanha está nos noticiários por aprovar jornada de trabalho de 28 horas semanais, porém, ao 
lançar o olhar para este país outro dado me chama a atenção: o investimento em pesquisa e desenvol-
vimento. Dados de 2016 mostram que o governo federal e os setores econômico e científico alemães 
investiram 2,94% do Produto Interno Bruto em pesquisa e desenvolvimento contra 2,03% dos outros 
países da União Europeia e gerando um abismo quando comparado ao Brasil, que em 2015, investiu 
0,63%, o equivalente a R$ 37,1 bilhões contra os 92,2 bilhões de euros da Alemanha.

Porém, mesmo sofrendo de um problema que nos é familiar: a mobilidade social (um aluno perten-
cente às classes sociais mais baixas terá poucas oportunidades para ascender socialmente em relação 
aos seus pais), o “pulo do gato” dos alemães atualmente está na atenção dada a transição do aluno ao 
mercado de trabalho. 

Segundo uma pesquisa da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o nível de desemprego entre adultos que se formaram no ensino secundário em um curso 
técnico chega a apenas 4,2%. Já para jovens entre 15 e 19 anos que não estão estudando ou trabalhando 
chega a 8,6%, um dos menores níveis entre os países-membros da organização. Além disso, eles têm 
uma classe média forte, com 58% da população ganhando entre € 2.400 e € 5.000, mesmo profissionais 
que se formam somente no ensino secundário têm um poder de compra considerado socialmente satis-
fatório, o que mantém a economia aquecida. 

Investimento em pesquisa e desenvolvimento aliado a programas de aprendizagem que auxiliem na 
inserção dos jovens no mercado de trabalho nos distancia ainda mais da realidade alemã. Mas como 
podemos diminuir essa distância já que a projeção de investimento nessa área não nos é promissora? 
Devemos e podemos promover parcerias internacionais e incentivar o investimento da iniciativa priva-
da para o preparo de nossos jovens para a profissionalização.

Como professor e gestor de uma instituição de ensino, sou inquieto e procuro sempre trazer ino-
vações para a sala de aula. Hoje, mais do que nunca, é fundamental buscar continuamente a troca de 
conhecimento entre players internacionais e com as iniciativas globais, como a Organização das Na-
ções Unidas (ONU). A sala de aula mudou. Nela, temos que incentivar os alunos a serem sedentos por 
conteúdos extraclasse, cases de sucesso e, principalmente, experiências reais. Quem não se desprender 
da teoria, ficará estagnado em um mercado profissional cada vez mais dinâmico. 

Se não podemos investir, devemos não só abrir as fronteiras para a pesquisa científica como incen-
tivar convites para parcerias em prol da sustentabilidade das nações em todas as suas nuances, sejam 
elas de primeiro mundo ou não. Quem sabe um dia, com muita criatividade e inspiração, chegaremos 
no padrão alemão. 

Educação: a grama tão verde do vizinho
Norman de Paula Arruda Filho

Norman de Paula Arruda Filho é Presidente do ISAE Escola de Negócios, con-
veniado à Fundação Getulio Vargas, professor do Mestrado em Governança e 
Sustentabilidade do ISAE/FGV, e Coordenador do Comitê de Sustentabilidade 
Empresarial da Associação Comercial do Paraná (ACP).

A quem interessa a COAF na Economia
Os deputados nesta semana tiraram do Ministério da Justiça o Con-

selho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e passaram para o 
Ministério da Economia. A mudança impacta na atuação do órgão que 
fiscaliza crimes financeiros e afins.

Onze deputados gaúchos votaram para enviar o Coaf para a Eco-
nomia, entre eles a bancada inteira do PT, que votou muito mais por 
questão ideológica do que por análise da matéria. Dono de discursos 

inflamados contra os “marajás” e criminosos do colarinho branco, Darci Pompeo de Matos, deputado 
da região, também votou contra deixar o Coaf no comando Sérgio Moro. Nem todos os deputados 
gaúchos compareceram na sessão para votar, entre aqueles que não votaram está outro representante 
da região: Jerônimo Goergen. Darcisio Perondi, terceiro representante da região na Câmara Federal, 
votou com o governo e a manutenção do orgão no Ministério da Justiça.

A pergunta que ecoa, é a quem interessa que o principal instrumento de fiscalização às movimen-
tações financeiras suspeitas esteja em um ministério sem afinidade com o processo de investigação? 
Moro assumiu o cargo prometendo atacar o crime organizado e o crime financeiro. Seguir o dinheiro 
para no rastro encontrar os corruptos. O instrumento para cumprir essa promessa era o Coaf. Essa não 
foi uma derrota do ministro Sérgio Moro, foi uma derrota do combate aos crimes de envolvem grande 
movimento de dinheiro.  Por tudo isso, não é possível encontrar justificativa que seja capaz de isentar 
os onze deputados gáuchos que votaram contra o governo. Oposição só por oposição acaba com o país.
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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 Ju-
diciais e Amigáveis, Direito Previdenciário, Aposentadorias em 
Geral, Auxílio-Doença, Recursos de Multas de Trânsito, Direito do 
Consumidor, Direito do Trabalho, Indenizações e Ações Civis em 
Geral. 055-3551-3119

Continua o atendimento
A notícia de que o Ministério Público do Trabalho ha-
via determinado a interdição da agência dos correios 
de Portela mobilizou a cidade. Na segunda-feira, no 
gabinete do prefeito, em uma entrevista coletiva, foi 
anunciada a flexibilização da medida em decorrência 
de um termo de ajuste de conduta assinado pela en-
tidade com o MPT. A informação foi recebida com 
alívio pela comunidade. Menos mal. O que se espera 
é uma solução definitiva para os problemas apontados 
pela fiscalização.

Projetos Elver 
Uma nota nas redes sociais registra o des-
contentamento com a atenção dispensada 
pelo poder público ao esporte por aqui. 
Questiona a nota “Ora, se tem 2 eventos, 1 
para crianças e outro para adultos por que 
dar 3 ônibus para os adultos e não dar ôni-
bus para as crianças?
Há, elas não votam? - Ha é mais importante 
um campeonato que o time “tal” tem puxa 
sacos, ou cabos eleitorais e o da criançada 
tem um professor que não se vende e ou 
não se aliena ao sistema falho!!!”
Deixando o desabafo apenas como um re-
gistro, é importante frisar que os garotos de 
hoje serão os atletas de amanhã e que este 
segmento, com apoio oficial ou sem, vem 
colhendo ótimos resultados.

 Desta vez é pra valer!
Pelo visto, desta vez o caminhão de bom-
beiros será finalmente adquirido através de 
um consórcio de municípios da microrre-
gião. Na semana que passou os prefeitos de 
Tenente Portela, Clairton Carboni; de Barra 
do Guarita, Rodrigo Tisott; de Derrubadas, 
Alair Cemin; de Miraguaí, Ivonir Botton e 
de Vista Gaúcha, Celso Dal Cero; acerta-
ram que nos próximos dias será lançado o 
edital para a compra do caminhão. A aqui-
sição ocorrerá de forma conjunta entre os 
cinco municípios.
Na reunião, os mandatários também suge-
riram ideias para a operacionalização do 
grupamento de bombeiros.

Vai até dia 31
A imunização de pessoas integrantes dos 
chamados grupos prioritários, com a vacina 
da gripe, irá até o próximo dia 31 de maio. 
Na nossa microrregião os resultados obti-
dos até agora são satisfatórios, uma vez que 
de um público alvo de 22.179 pessoas, 10 
mil já foram vacinadas.

Desabamentos na 472
Na última semana foram registrados novos 
desabamentos sobre a pista da RSC-472. 
Desta vez a queda de barreiras e pedras se 
deu no trecho entre Tenente Portela e a pon-
te do Rio Guarita.

***Dizem por aí que uma vizinha disse pro 
cara: - Fica frio e relaxa, se todo mundo que 
levou guampa colocar uma corda no pesco-
ço, vai faltar corda. Curto e grosso...
***Dizem que ela salvou uma vida...
***Há muitas expectativas sobre as novas 
datas de viajem de uma dupla à capital em 
2019.
***Estando a 500 km do mar, Portela não 
pode reclamar de falta de areia. Basta ver 
as “obras” de recuperação do asfalto das 
avenidas.
***Tem morador que varre na frente da 
casa recolhendo areia. É como enxugar 
gelo...
***É injusto vender cerveja e impedir que 
o cliente deságue no banheiro do estabele-
cimento. Criou o problema, ajude na solu-
ção...kkk

***Ninguém entende algumas mulheres. 
Além de aproveitar o marido das outras, fa-
zem questão de mandar fotos e msgs mos-
trando os momentos de devaneio... uma 
arriscada forma de aparecer..kkkk
***Esta prática é burra (de aparecer), por-
que fatalmente encerra o relacionamento ou 
cria bagunça...
***Se bem que o “perdão” de deslises con-
jugais tem sido muito frequente por estas 
plagas....
***As reportagens “in live” em Portela en-
tram numa fase de disputa acirrada, confor-
me as redes sociais.
***O retorno do Cléber para cidade amea-
ça a hegemonia do P.O., é o que dizem por 
aí...
***Outra novidade é a multiplicação de pá-
ginas de humor por aqui... Sinal que depois 
de muitos anos o “Dizem por aí” finalmente 
fez escola..kkk

No facebook...

Tempo perdido!
– Joãozinho qual o tempo verbal da frase 
“Eu procuro um político que trabalhe para 
o povo”?
– Tempo perdido

A providencial chegada do frio é mais um 
fator positivo para 
se agregar as medi-
das que vem sendo 
tomadas no combate 
a dengue na região. 

Nesta temporada a infecção de dengue 
através do Aedes deu o que falar. Os dois 
maiores municípios da microrregião, jun-
tos, registram hoje 68 casos de dengue. Três 
Passos lidera com 41 casos e Portela, que 
havia saído na frente, com 27.

Combate à dengue Onde o prefeito usa a
verba pública em publicidade

Nesta edição, utilizando o portal da trans-
parência, mostramos onde o Município 
gasta os recursos em publicidade. Nosso 
levantamento mostra o volume gasto pela 
equipe do Carboni, no entanto, não encon-
trou critérios para os gastos uma vez que 
privilegiam apenas alguns veículos locais, 
independentemente da penetração que al-
cançam na comunidade. Os dados, que es-
tão sendo repassados para o TCE e o MP, 
estão a disposição na internet.

Melhore
o humor

 Um político havia prometido 
construir uma ponte e para isso 

convocou três empreiteiros: um japonês, 
um americano e um brasileiro.

– Faço por R$ 3 milhões – disse o japonês 
– Um pela mão-de-obra, um pelo material 

e um para meu lucro.
– Faço por R$ 6 milhões – propôs o ame-

ricano – Dois pela mão-de-
-obra, dois pelo material e dois 
para mim. Mas o serviço é de 

primeira!
– Faço por R$ 9 milhões – 

disse o brasileiro.
– Nove milhões? – Espantou-se o político 

– Por quê esse valor tão alto?
E o brasileiro responde:

– Três para mim, três para você e três para 
o japonês fazer a obra.
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Oficiais do exército visitam o 
município de Derrubadas

O Prefeito Aliar Cemin, juntamente 
com o secretario da Junta do Serviço 
Militar de Derrubadas, Marlom Augus-
to Geroldini, receberam na manhã de 
quarta-feira (22), a visita do 1º Tenente 
Doriétson Braga Loiola chefe do PRM 
– Posto de Recrutamento Militar, Santo 
Ângelo, 2º Tenente Edilço Luiz de Oli-
veira Delegado Sv. Mil PRM e 1º Sar-
gento Jorge Mauricio Funck Auxiliar e 
motorista do PRM.

 O objetivo da visita é de coordenar 
os trabalhos da Junta do Serviço Militar 
do município, contribuindo para agilizar 
serviços realizados pelo órgão no muni-
cípio, possibilitando maior coordenação 
e gerenciamento do sistema de recruta-
mento militar.

A equipe do PRM esta visitando to-
dos os municípios que fazem parte de 
sua jurisdição, atualmente abrange mais 
de 160, na ocasião é destacada a impor-
tância do órgão no município, seu fun-
cionamento e esclarecer eventuais duvi-
das que possam surgir.

Prossegue até 30 de junho o prazo 
para realização do alistamento militar 
obrigatório. A inscrição deve ser feita 
por todos os jovens brasileiros do sexo 
masculino que completam 18 anos no 
ano corrente.

O procedimento pode ser feito de 
qualquer região do país pela internet. 
Basta acessar o endereço www.alista-
mento.eb.mil.br e preencher o formulá-
rio de alistamento. 

Grupo de oficiais visitou o prefeito Alair Cemin, no gabinete da prefeitura

Coordenador do CRAS de 
Derrubadas participa de capacitação

 Dos dias 06 a 10 de maio de 2019, 
a coordenadora do CRAS de Derruba-
das Sirlei Daiani Becker participou de 
capacitação em Porto Alegre: Capacita 
SUAS.

 O Capacita SUAS é um Programa 
Nacional de Capacitação do Sistema 
Único de Assistência Social que tem o 
objetivo de garantir oferta de formação 
e capacitação permanente para profissio-
nais, gestores, conselheiros e técnicos da 
rede socioassistencial do SUAS para a 

implementação das ações dos Planos de 
Educação Permanente, aprimorando a 
gestão do SUAS nos Estados,  Distrito 
Federal e nos Municípios.

 A capacitação é de extrema impor-
tância valorizando e capacitando o tra-
balhador do SUAS, além de potencia-
lizar e dar visibilidade a novas práticas 
profissionais e, desta forma,  poder am-
pliar e melhoras as ações no CRAS que 
tem caráter preventivo, protetivo e pró 
ativo comenta a Coordenadora Sirlei.

A capacitação era sobre o Sistema Único de Assistência Social
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

A quinta-feira amanheceu cinzenta. Ele dormiu poucas ho-
ras na noite anterior e levantou junto com os primeiros raios da 
manhã. A primeira coisa que lhe veio a cabeça foi a lembrança 
da mãe. Aquele era o primeiro dia em que ele se encontrava to-
talmente sozinho. Sua mãe havia morrido, sua mulher havia lhe 
deixado e a sua irmã, casada, construiu outra família e tinha seus 
próprios caminhos. Nem trabalho ele tinha. Tinha sido demitido 
justamente pelo cara que imaginava ele, naquela manhã estava 
acordando ao lado da mulher que lhe jurou amor.

Ele tentou buscar em sua mente uma solução para a sua vida. 
Seu coração estava cheio de ódio e raiva, mas sua mente estava 
saudável e ele ainda raciocinava como um ser humano racional 
e sabia que se não tomasse uma atitude as coisas poderiam ficar 
feias.

Primeiro pensou que poderia ir embora para algum lugar mui-
to distante e recomeçar a vida, longe da mulher que lhe abando-
nou e do patrão que lhe demitiu. A única coisa que poderia lhe 
prender naquela cidade onde nasceu e cresceu e de onde nunca 
saiu por mais de uma semana, agora não habita mais no mundo 
dos vivos.

Sua mente entrou em devaneio e ele passou a se imaginar em 
uma praia, daquelas paradisíacas que se encontram no Nordeste, 
com suas águas cristalinas, suas areias brancas e mulheres bo-
nitas caminhando para lá e para cá, desfilando em minúsculas 
roupas de verão.

Pensou consigo mesmo, que poderia viver assim por algum 
tempo. Teria o Fundo de Garantia para retirar e o seguro desem-
prego que talvez lhe mantivesse nesta vida boa, por uns dois ou 
três meses. Bom, dois ou três meses passam rápidos e então co-
meçou a pensar no que faria depois. E não encontrou nenhuma 
alternativa.

A solução mais viável seria encontrar um novo trabalho e uma 
nova mulher e assim constituir uma família e seguir com a vida, 
mas também, por outro lado, imaginava o que as pessoas pensa-
riam dele? O homem que perdeu a mulher para o patrão e que 
agora andava perdido na vida, mendigando por amor e por um 
emprego.

Se a mãe ainda estivesse viva ela poderia lhe dar alguns con-
selhos, mas ela já não estava mais e então ele se confrontou so-
mente com ele mesmo e olhando para sua imagem no espelho, 
ficou espantado com o que viu.

O homem a sua frente estava com os cabelos desgrenhados, 
tinha meia-idade, estava visivelmente cansado, com olheiras pro-
fundas e barba por fazer. Buscou no interno da sua mente e tentou 
encontrar algo que lhe desse força, mas nada surgiu e então cami-
nhou até o quarto pegou uma caixa de sapatos que estava sobre o 
guarda-roupas e largou sobre a cama.

Ele caminhou até a janela do quarto e olhou para fora e tudo 
que viu foi um pequeno fio de sol que aparecia entre os dois 
prédios que ficavam no lado oposto da rua. Havia uma criança 
brincando lá embaixo. Por um instante ele ficou olhando para ela 
e imaginando o quanto ele desejou ter um filho e o quanto ela não 
quis engravidar, sempre adiando, deixando para depois.

Voltou-se para o quarto, caminhou lentamente até os pés da 
cama, sentou e pegou a caixa de sapatos na mão. Abriu-a com 
cuidado e ficou encarando por alguns instantes uma pistola que 
estava ali dentro. Pegou a na mão. Sentiu o peso. Colocou o pente 
no local e ficou com a cabeça baixa segurando a nas mãos logo 
a frente.

Ele tinha uma decisão para tomar naquele momento. Era uma 
decisão importante. Olhando para aquela arma ali, bem na sua 
frente ele confrontava todo o seu ser e tudo que havia acontecido 
com ele nos últimos dias. A mulher que foi embora, o trabalho 
que ele perdeu, a mãe que faleceu, o amor que transformará-se 
em raiva quando descobriu que sua ex agora era atual do seu ex-
-patrão.

Encarando a arma, ele precisava tomar uma decisão e tomou.

Quinta de despedida

GERAL

Famurs comemora anúncio de 
redução das parcelas de 

repasses atrasados

Nesta segunda-feira (20/5) 
a Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande 
do Sul (Famurs) recebeu o go-
vernador Eduardo Leite durante 
assembleia de prefeitos na enti-
dade. Na oportunidade, o chefe 
do executivo anunciou que a 
parcela empenhada da dívida 
do Estado com municípios e 
hospitais municipais, que chega 
a R$ 216 milhões, será quita-
da em 16 parcelas de R$ 13,5 
milhões. A previsão inicial do 
governo gaúcho era de quitar o 
passivo em 36 prestações.

Para as prefeituras, o Estado 
deve cerca de R$ 162 milhões 
(R$ 7,3 milhões de 2014; R$ 
986 mil de 2015; R$ 2,3 mi-
lhões de 2016; R$ 4,3 milhões 
de 2017; e R$ 147 milhões de 
2018). Com os hospitais mu-
nicipais e de pequeno porte, a 

dívida é de R$ 54 milhões.  As 
16 parcelas serão pagas entre 
junho próximo e setembro de 
2020.

Os valores são, entre outros 
fins, relativos a repasses para a 
execução de programas como 
Equipes de Saúde da Família 
(ESF), Política de Incentivo da 
Assistência Básica, Redes de 
Urgência e Emergência (Samu), 
Assistência Farmacêutica Bási-
ca e Primeira Infância Melhor 
(PIM).

Presidente da Famurs e 
prefeito de Garibaldi, Antonio 
Cettolin, comemorou a redução 
das parcelas, reconhecendo a 
disponibilidade ao diálogo da 
Secretaria da Saúde com a en-
tidade. “Isso vem para os mu-
nicípios como uma forma direta 
de recursos nessa área tão ne-
cessária. Era uma situação mui-

to dramática que os municípios 
vinham vivendo e com essa re-
dução para 16 meses com cer-
teza os municípios vão respirar 
um pouco melhor”, disse.

Cettolin também ressaltou 
que esses valores serão credi-
tados como recursos livres para 
os municípios, já que os servi-
ços pactuados a que se referem 
já foram realizados pelas admi-
nistrações municipais.

De acordo com a Secretaria 
da Saúde, a atual administração 
assumiu o Estado com passi-
vo de R$ 1,1 bilhão na área da 
Saúde, referente ao período de 
2014 a 2018. Deste total, R$ 
488 milhões estão empenhados. 
O parcelamento representa uma 
parte dessa dívida. Restam, cer-
ca de R$ 500 milhões a serem 
quitados, que não foram empe-
nhados pela gestão anterior.

Governador havia assumido compromisso com prefeitos durante encontro em Torres no inicio desse ano

D
ivulgação FA

M
U
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Estão concorrendo ao 3º 
Prêmio Boas Práticas Famurs 
trabalhos desenvolvidos em 
178 municípios. Ao todo, 374 
projetos disputam o primeiro 
lugar de dez categorias. 
São elas: Agricultura; 
Assistência Social; Co-
municação Social; Cul-
tura, Turismo e Lazer; 
Educação; Fazenda; 
Meio Ambiente; Mobili-
dade Urbana e Trânsito; 
Saúde; e Segurança Pública. “É 
gratificante ver o empenho das 
prefeituras em promover uma 
sociedade melhor. Fico honra-
do em prestar esta homenagem 
aos municípios que tanto se 
empenham para isso”, afirma o 

presidente da Famurs e prefeito 
de Garibaldi, Antonio Cettolin.

De acordo com a Comissão 
Organizadora do Prêmio, esta 
edição é que teve maior adesão 

dos municípios. Em 2018 foram 
191 projetos, quase metade das 
inscrições realizadas neste ano.

A partir do dia 15 de junho, 
a Comissão Organizadora en-
trará em contato com as pre-
feituras finalistas do 3º Prêmio 

Boas Práticas. Contudo, a di-
vulgação dos três vencedores 
de cada área será revelada no 
39º Congresso de Municípios, 
entre os dias 3 e 5 de julho, em 

Bento Gonçalves. 
Os projetos fi-
nalistas por área 
receberão troféu, 
placa de homena-
gem e certifica-
dos, conferindo o 
título de 1º, 2º e 

3º lugares, sendo que os primei-
ros colocados receberão troféu, 
placa de homenagem, e certifi-
cado; projetos classificados em 
segundo e terceiro lugar, vão 
receber placa de homenagem e 
certificado.

Prêmio Boas Práticas Famurs tem mais 
de 370 projetos inscritos
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Tenente Portela: ESF III amplia 
horário de atendimento para 

vacinação contra gripe

Faltando menos de dez dias para o 
término da Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Influenza e devido à bai-
xa cobertura, a secretaria municipal de 
Saúde e Saneamento (SMSS) anunciou 
a ampliação do horário de atendimento 
na unidade da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF III), localizada nas ime-
diações do Fórum.

A ESF III estará aberta no próximo 
sábado (25), das 07h30min às 11h30min; 
e na segunda-feira (27) e quarta-feira 
(29), das 17h00min as 19h00min. O 
atendimento diferenciado tem o objetivo 
de incentivar a imunização.

Nesta semana, a secretaria estadual 

da Saúde (SES/RS) confirmou o terceiro 
óbito provocado por gripe no Rio Gran-
de do Sul. Trata-se de uma criança de 11 
meses e residente em Sapiranga. As ou-
tras duas vítimas da doença eram mora-
dores de Barra do Ribeiro e São Gabriel.

Vale ressaltar que, conforme a legis-
lação brasileira, a vacinação para crian-
ças é obrigatória, pela contribuição na 
redução da incidência e da mortalidade 
pelas doenças imunopreviníveis, sujeito 
a medidas legais no caso de seu descum-
primento. Os pais ou responsáveis que 
se recusam a realizar a imunização deve-
rão assinar um termo de recusa junto às 
salas de vacina e serão encaminhados ao 
Conselho Tutelar ou Ministério Público.

Conforme a SMSS, a campanha em Tenente Portela tem os seguintes índices:

- Crianças: 79,29%;
- Gestantes: 76,39%;
- Puérperas: 87,50%;
- Indígenas: 86,80%;

- Trabalhadores de Saúde: 60,33%;
- Idosos: 83,68%;
- Professores: 86,15%;
- Comorbidades: 54,61%;

O horário diferenciado ocorrerá nos dias 25, 27 e 29

Na última terça-feira, 21, a 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE / Três 
Passos) realizou mais uma capacitação com professores-referência, coordenadores 

e diretores das escolas-piloto do 
Programa de Apoio ao Novo En-
sino Médio (PNEM) de sua juris-
dição. As atividades, realizadas na 
sede da coordenadoria nos turnos 
manhã e tarde foram conduzidas 
por Margaret Mocelini, assessora-
-referência regional do PNEM.

Após uma manhã marcada por 
ampla conversação visando a aná-
lise das ações efetivadas em abril, 
o diálogo da tarde envolveu orien-
tações e esclarecimentos de ações 

em andamento em maio e continuação em junho. Entre estas, a aplicação do Ins-
trumento de Escuta, o Diagnóstico de Necessidades e o Cronograma de Formação 
Docente. Assuntos relacionados à organização do Plano de Flexibilização e à Plata-
forma PNEM também foram tratados.

A assessora Margaret e equipe do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) con-
tinuam realizando formações nas escolas-piloto. A capacitação para a chamada onli-
ne está em fase intermediária de realização.

21ª CRE realiza capacitação
 para professores
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS

CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2019
CONTRATO Nº 83/2019
DATA: 08/05/2019
CONTRATADO: E ADAM PRODUÇÕES ME
CNPJ: 17.896.183/0001-78
OBJETO: Contratação de Empresa para apresentação de Show 
Artístico a ser realizada na Festa Municipal do Porco no Rolete, 
edição 2019
VALOR R$: 10.000,00

CONTRATO Nº 84/2019
DATA: 15/05/2019
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de tablets para uso dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde
VALOR R$: 4.550,00 

CONTRATO Nº 85/2019
DATA: 15/05/2019
CONTRATADO: ROBSON DOS SANTOS ME
CNPJ: 27.993.580/0001-11
OBJETO: Instalação de sistema de abastecimento de água na lo-
calidade de Linha Crespan
VALOR R$: 97.371,32 

CONTRATO Nº 86/2019
DATA: 17/05/2019
CONTRATADO: TRANSPORTES VALE VENETTO LTDA
CNPJ: 01.581.295/0001-08
OBJETO: Aquisição de Insumos para financiamento via FUN-
DERUR aos produtores rurais do município de Vista Gaúcha
VALOR R$: 104.342,70

CONTRATO Nº 87/2019
DATA: 21/05/2019
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do 
sistema de iluminação pública
VALOR R$: 2.953,00 

CONTRATO Nº 88/2019
DATA: 21/05/2019
CONTRATADO: HENRIQUE LUIS LERMEN ME
CNPJ: 24.913.475/0001-37
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do 
sistema de iluminação pública
VALOR R$: 9.372,50

CONTRATO Nº 89/2019
DATA: 21/05/2019
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13 
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do 
sistema de iluminação pública
VALOR R$: 5.419,60

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 20/2019. Objeto: Aquisição de materiais 
de expediente e de limpeza para uso em diversas secretarias. Jul-
gamento: 06/06/2019 às 08:30hs. Pregão Presencial nº 21/2019. 
Objeto: Aquisição de relógios ponto para uso em diversas secre-
tarias. Julgamento: 07/06/2019 às 08:30hs. Pregão Presencial nº 
22/2019. Objeto: Aquisição de plataforma tipo prancha; reforma 
parcial de caçamba e troca e adequação de caçamba. Julgamento: 
07/06/2019 às 13:30hs. Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove 
de Maio, 1015. Informações: Fone (55)3552-1022, site www.vis-
tagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. V. 
Gaúcha, 24/05/2019.

Celso José Dal Cero
Prefeito Municipal.

Presidente do Legislativo de 
Coronel Bicaco garante que consumo 

de diárias foi reduzido em 2019
Na sessão ordinária desta 

segunda-feira (20), o presiden-
te do Legislativo de Coronel 
Bicaco, vereador Afrânio Ber-
taluci (MDB), falou sobre os 
gastos com diárias. – Todas as 
despesas da Câmara Municipal 
estão disponíveis para consulta 
no Portal da Transparência e 
no site do próprio Legislativo. 
Qualquer pessoa pode acessar. 
Não temos nada a esconder – 
reiterou o edil.

Os valores com viagens e 
inscrições em cursos destina-
dos a vereadores e servidores 
das Câmaras Municipais do Rio 
Grande do Sul em 2018, teve 
enorme repercussão, na semana 
passada, a partir dos dados re-
velados pelo Ministério Público 
de Contas (MPC). – Neste ano, 
já reduzimos as despesas com 
diárias de forma significativa – 
destacou o político do MDB.

Em relação às manifestações 
de determinados vereadores que 
pediram maior economicidade 
com materiais de consumo e de 
limpeza na Casa Legislativa, 
Afrânio Bertaluci afirmou que 
os gastos desta natureza estão 
dentro da normalidade. – Não 
vou aceitar críticas que não 
sejam construtivas. A Câmara 
Municipal também é utiliza-
da para vários outros eventos, 
como palestras e convenções 
partidárias. Precisamos manter 
o ambiente limpo e agradável 

para receber as pessoas – frisou 
o presidente do Legislativo.

O edil ainda lamentou que 
muitos cidadãos só fazem crí-
ticas ao trabalho do Legisla-
tivo. – O vereador é mais cri-
ticado. Quando conseguimos 
uma emenda parlamentar, por 
exemplo, não somos nem para-
benizados – ressaltou Afrânio 
Bertaluci, acrescentando que, 
recentemente, juntamente com 
o outro integrante da bancada 
do MDB, Tito Lívio Najar Por-
to, obteve uma verba federal 
destinada pelo deputado Darcí-
sio Perondi para a remodelação 
da Praça João Goulart.

O vereador Marcelo Jurandi 
(PP) também lastimou as críti-
cas desferidas contra a Câmara 
de Coronel Bicaco. – Inúmeras 
pessoas só sabem criticar, mas 

não fazem nada para ajudar a 
comunidade. Muitos munícipes 
batem a nossa porta pedindo 
auxílio e isso ninguém vê – su-
blinhou o representante do PP.

Sobre os gastos com mate-
riais de consumo, o vereador 
Egmar Lima de Ávila (PR) dis-
se que há uma constante pre-
ocupação com a economia na 
Câmara Municipal. – Fiquei 
sabendo que alguns Legislati-
vos gastam quantias enormes 
somente com materiais de con-
sumo. Isso não acontece aqui 
em Coronel Bicaco – revelou o 
edil.

– Nunca nos negamos a aju-
dar os cidadãos bicaquenses. 
Não sou vereador apenas nas 
segundas-feiras – enfatizou 
Afrânio Bertaluci ao encerrar a 
sua manifestação.

Vereador Afrânio Bertaluci falou sobre diárias e gastos do Legislativo

D
iones R
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Prefeitura  de Três Passos vai 
realizar leilão em junho

A Prefeitura Municipal de 
Três Passos vai realizar no pró-
ximo dia 06 de junho, leilão 
presencial e online, a partir das 
9 horas, no Auditório Munici-
pal, coordenado pela empresa 
Gestão de Leilões.

A negociação oferta 07 lo-
tes, com o objetivo de proceder 
a alienação onerosa dos bens 
móveis considerados inserví-
veis e obsoletos para o uso do 
Município e que possuam al-
gum valor comercial.

Dos lotes, estarão à venda 
uma Motoniveladora Case 845 
– 2007, uma Motoniveladora 
Caterpillar 135H 1999, um Ca-
minhão Mercedez Benz – LK 
1313 – 1986/1986, uma Kombi 
Escolar 2006/2006, uma beto-
neira, além de canos diversos 

para irrigação e carcaças de 
pneus.

O catálogo de produtos e 
edital completo do certame está 

disponível no sitewww.gesta-
odeleiloes.com.br. Inclusive 
lances online já podem ser efe-
tuados.
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Onde Tenente Portela gasta o dinheiro
público destinado à comunicação?

A publicidade é um dos princípios bá-
sicos da Gestão Pública. Todas as admi-
nistrações públicas são obrigadas por lei 
a dar publicidade aos seus atos oficiais, 
receitas e despesas. Além disso, também 
é de suma importância que a gestão pú-
blica encontre mecanismos para lançar 
comunicados, avisos e informações que 
possam ser úteis para o seu público.

É pensando neste fundamental traço  
da gestão que o Jornal Província com-
pilou os dados dos gastos que o governo 
de Clairton Carboni, PDT, à frente do 
município de Tenente Portela, tem feito 
na área de comunicação.

Dispensando qualquer juízo de valor, 
a notícia tem por objetivo apenas mos-
trar aos nossos assinantes como é gerido 
esses recursos por parte da atual a admi-
nistração. O que se percebeu, analisando 
os dados, é que não há um critério claro 
para os investimentos de verbas públicas 
com publicidade, pelo menos não aque-
les que são comuns do mercado como 
audiência e circulação dos respectivos 
contratados.

Nosso critério para 
tal levantamento foi 
bem simples. Listamos 
as empresas que tra-
balham com comuni-
cação no município de 
Tenente Portela e algu-
mas de fora, com a qual 
tínhamos conhecimen-
to de que a administra-
ção mantinha relações, 
para fazer um levanta-
mento através do Por-
tal da Transparência de 
como foram investidos 
os recursos destinados 
para essa finalidade em 
2018 e 2019 (até o mês 
de maio).

No segmento rádio, 
a empresa que recebe o 
maior investimento por 
parte do poder público, 
é a emissora pública Rádio Municipal. 
Em 2018 a Rádio Municipal recebeu R$ 
38.859,00 pelos serviços prestados para 
a municipalidade. Em 2019, até o mês de 
maio, já foram destinados R$ 12.953,00. 
O valor mensal é o mesmo nesses últi-
mos dois anos, sendo de R$ 3.238,35.

A Rádio Província 100,7 FM, não 
mantém contrato fixo com a administra-
ção de Tenente Portela e no ano de 2018 
foi escolhida para divulgar assuntos da 
municipalidade em um investimento de 
R$ 1800,00. Em 2019 a emissora ainda 
não prestou nenhum serviço para a ad-
ministração portelense.

A Rádio Chiru de Palmitinho no ano 
de 2018 recebeu R$ 800,00 pelos servi-
ços prestados para a administração. Nes-
se ano não foi anotado nenhum serviço 
por essa empresa. A Rádio Comunitária 

Cidade de Tenente Portela, por força de 
lei, não pode prestar serviços diretos 
para o poder público.

No segmento 
rádio é importante 
observar alguns de-
talhes. A administra-
ção opta por fazer o 
maior investimento 
na empresa pública 
Rádio Municipal, o 
que é, até certo pon-
to, compreensivo, 
no entanto, quando 
se analisa a relação 
custo beneficio as 
coisas são um pouco 
diferentes, pois, se-
gundo as pesquisas 
de opinião pública 
divulgadas por di-
versas empresas, re-
centemente, a Rádio 
Província mantém a preferência de cerca 
de 85% dos portelenses (Mega Pesqui-
sas). Outro fator que necessita ser leva-

do em conta é que a Província transmite 
por Frequência Modulada, o que facilita 
a sintonia na maioria dos receptores e 
hoje acumula mais de 20 mil curtidas no 
facebook.

Quanto aos investimentos em Jor-
nais, a empresa que mais recebe valores 
pelos serviços prestados ao poder publi-
co é o Jornal Folha Popular. O jornal re-
cebeu no ano de 2018 R$ 24.864,16 da 
municipalidade. Até o mês de maio des-
se ano, o jornal já recebeu R$ 9.140,04.

Ainda aparecem na lista dos investi-
mentos em jornais, o Jornal das Cidades, 
que é um caderno do Jornal do Comér-
cio, representado pela Empresa Jorna-
lística Jarros. Em 2018 esse periódico 
recebeu da municipalidade de Tenente 
Portela o montante de R$ 3.179,42 en-
quanto neste ano foi de R$ 813,34.

A municipalidade ainda tem assina-
tura dos jornais de circulação estadual, 

Correio do Povo e Zero Hora, sendo que 
em 2018 esse serviço teve um custo de 
R$ 690,12 e R$ 927,00 respectivamente. 
Em 2019 a assinatura do Zero Hora cus-
tou aos cofres públicos R$ 990,00. Nes-
tes primeiros cinco meses do ano (no dia 
da nossa consulta) não existem no Portal 
da Transparência dados em relação ao 
Correio do Povo.

A prefeitura em 2018 também usou 
pouco o Jornal Província, sendo que du-
rante todos o ano foi investido apenas 
R$ 1500,00 na empresa. Em 2019 ainda 
não foi realizado nenhuma contratação 
de serviços do Província.

Pesquisas recentes também apontam 
o Jornal Província como o de preferên-
cia na lembrança dos portelenses com 
percentuais na casa de 79%(Mega Pes-
quisas). O jornal além de ter maior cir-

Gastos da administração com publicidade:

CONTRAPONTO
Nossa reportagem entrou em conta-

to com o prefeito municipal, Clairton 
Carboni, que estava em deslocamento 
de Porto Alegre para Tenente Portela. 
O prefeito disse que todos os dados das 
despesas da administração estão no Por-
tal da Transparência e que preferia não 
se pronunciar sobre o assunto até tomar 
conhecimento do teor desta matéria, que 
é toda baseada nos dados colhidos no 
Portal da Transparência.

culação na cidade e região ainda tem o 
diferencial de disponibilizar de maneira 
gratuita a sua edição via internet, o que 
faz com o periódico semanal do Sistema 
Província de Comunicação alcance ain-
da mais leitores.

A municipalidade ainda investe em 
mídias digitais e nesse caso tem priori-
zado o site Portela Online, que no ano 
de 2018 recebeu R$ 4.500,00 e neste 
ano recebeu R$ 600,00. Estranhamente 
aparece no ano de 2018  foi registrado 
um gasto de R$ 400,00 para a Empresa 
Jornalística Norte RS LTDA. No históri-
co da despesa é citado que é por serviço 
de divulgação institucional. O site RS 
NORTE tem sede em Frederico Wes-
tphalen e tem pouca, para não dizer ne-
nhuma, repercussão em Tenente Portela.

O município faz uso também da di-
vulgação através de carro de som na rua 
e para isso utilizou no ano de 2018 os 
serviços da empresa registrada em nome 
de Marlisse Nicole Nascimento que re-
cebeu pelos serviços prestados o mon-
tante de R$ 11.784,00 e neste ano R$ 
3.352,50. Os valores também englobam 
os serviços de locução e apresentação de 
cerimônias em eventos oficiais do mu-
nicípio que é prestado pela mesma em-
presa.

A Rádio Municipal mantém contrato com a administração onde recebe mais de R$ 38 mil por ano

Fonte: Portal da Transparência
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Agência dos Correios 
vai seguir aberta em 

Tenente Portela

O gerente de atendimento dos Cor-
reios no Rio Grande do Sul, Genilton 
Marcelo Ribeiro, participou de uma reu-
nião na tarde da última segunda-feira, 
20, com o prefeito de Tenente Portela, 
Clairton Carboni, onde foi definido deta-
lhes para a manutenção do atendimento 
da empresa no município.

A reunião aconteceu no gabinete e 
logo após o seu término nossa reporta-
gem conversou com Genilton Ribeiro e 
com prefeito Carboni sobre a situação da 
agência local, que era para estar fechada 
por determinação da justiça a partir  da 
segunda passada. Apesar do anuncio fei-
to na semana anterior,  a agência funcio-
nou normalmente na segunda-feira.

O Gerente de atendimento disse que 
a princípio vários dos problemas que fo-
ram apontados na ação do MPT foram 
sanados, mas que ainda persistem alguns 
e o principal dele se refere ao espaço físi-
co destinado ao estoque de encomendas 
e central de distribuição. A alternativa 
encontrada para não fechar a agência de 
vez foi o de transferir a central de distri-
buição para Três Passos, por esse motivo 
a agência seguiu aberta.

Na reunião a administração colocou a 
disposição dos Correios um espaço onde 
funcionava o CRAS ao lado da agência 
dos Correios, atrás do Conselho Tutelar, 
para que esse sirva provisoriamente de 
depósito e central de distribuição para 
que nenhum serviço seja retirado de Te-
nente Portela. O local foi vistoriado pelo 
gerente regional e sua equipe ele  deve 
responder em breve se fará uso do espa-
ço oferecido pelo município de Tenente 
Portela.

A liderança dos Correios disse que 
a empresa assinou um termo de ajusta-
mento conduta com o Ministério Públi-
co do Trabalho e que vai providenciar o 
que foi acertado e essas ações à justiça 
em segunda instância. Os Correios já re-

correram da decisão da justiça.
Sobre as obras, ele disse que hoje, 

analisando o prédio atual, esse necessi-
tária de uma intervenção drástica uma 
vez que ele carece de maior espaço físi-
co e que esse tipo de obra, por ser uma 
empresa pública, demanda de tempo 
para ser implantada, mas que a direção 
dos Correios está estudando todas as al-
ternativas para resolver o problema.

Também estiveram presentes na reu-
nião outros membros da administração 
municipal, além do Chefe de Gabinete 
do Deputado Eduardo Loureiro, Fabian 
Thomas, que foi um dos intermediado-
res do encontro, funcionários dos Cor-
reios de Tenente Portela e outras lideran-
ças da empresa.

O prefeito Clairton Carboni ressal-
tou a pronta resposta dos Correios em 
enviar um dos seus principais diretores 
do estado para Tenente Portela no intui-
to de encontrar uma solução e agradeceu 
também a imprensa que desde a primeira 
notícia se utilizou de seus espaços para 
informar a população, o quê aumentou 
o eco de pedidos pela permanência da 
agência em Tenente Portela.

Uma reunião no gabinete do prefeito sacramentou que a agência seguirá aberta

Jonas M
artins

Escola de Miraguaí 
lança projeto “Sacola 

Literária”

Escola Lenira de Miraguaí credita 
que através da leitura no espaço escolar 
em parceria com a família vai melhorar 
o desenvolvimento integral do conheci-
mento de seus alunos, despertando nos 
mesmos o desejo de abrir um livro e vi-
ver a os sentimentos de desafios e con-
quistas provocados por uma boa leitura.

Para ser alfabetizado o sujeito pre-
cisa ser capaz de atender demandas de 
leitura e escritas cada fez mais eficazes 
para o seu pleno desenvolvimento como 
educando, não podemos mais pensar a 
educação sem dar à leitura a sua devi-
da importância. De acordo com Morin 
(2001, p. 65) “ A educação deve contri-
buir para a autoafirmação da pessoa (en-
sinar a assumir a condição humana, en-
sinar a viver) e ensinar a como se tornar 
cidadão.” Os resultados não dependem 
da sorte ou do acaso; são consequências 

das atitudes que tomamos ou deixamos 
de tomar diante da posição que se exerce 
como Educador no espaço escolar.

Serão trabalhados diversos livros 
com diferentes textos entre eles esta a 
revista em quadrinho doada pela coope-
rativa SICREDI com o titulo DE ONDE 
VEM O DINHEIRO, onde também será 
abordada a Educação Fiscal e seus be-
nefícios como forma de garantir uma 
melhor qualidade de vida aos nossos 
munícipes.

A partir da implementação do projeto 
(e no transcorrer do ano letivo), os alu-
nos, professores e demais profissionais 
da Escola Lenira de Moura Lutz  terão a 
oportunidade de entrar em contato com 
diferentes tipologias textuais, através 
dos meios disponíveis na escola que vão 
desde o acervo bibliográfico até a utili-
zação de instrumentos eletrônicos como 
computadores e internet.
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

GERAL

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às dezenove horas em 
Sessão Ordinária descentralizada, realizada no dia 20 de maio de 2019, com as seguintes presenças: Vereadora 
Presidente ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/
PT, RUBENS ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO 
GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, DERLI DA SILVA/PSDB e 
LUISA SILVA BARTH. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu 
os trabalhos e saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida determinou a leitura das correspondências 
recebidas pela Casa.

Convocação:
ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente 

Portela, no uso das atribuições legais que lhe confere em razão do cargo, CONVOCA: A Suplente de Vereador 
Luisa Silva Barth, para assumir uma cadeira no Legislativo Municipal de Tenente Portela, na sessão ordinária do 
dia 20 de maio de 2019, em decorrência do pedido de licença formulado pela Vereadora Cristiane Feyth do Partido 
Progressista.

Registro: nesta sessão não houve apresentação de proposições por parte dos vereadores, mas, somente por 
representantes das Comunidades. 

Proposições dos Senhores(as): Adrialda Hanauer representante da Comunidade do KM 12, Senhor Rogério 
Fleck representando a Comunidade de Daltro Filho e a Senhora Marilene Silveira representando a Comunidade de 
Barra da Fortuna:

1 – Solicitaram para que o Executivo estude da possibilidade em doar o prédio da escola abandonada Vidal de 
Negreiros do KM 12, para uso desta Comunidade.

2 – Solicitou auxílio da Administração Municipal para melhorias no campo de futebol existente na Comunidade 
do KM 12, pois este espaço é usado semanalmente por muitos atletas, destacou que esta comunidade apesar das 
dificuldades enfrentadas, luta para manter as atividades esportivas, fazendo assim a permanência dos jovens na 
comunidade do interior.

3 – Solicitou para que seja dado atenção na manutenção e ampliação das redes de agua das comunidades, pois 
é essencial para manutenção das famílias no campo com qualidade de vida.

4 – Solicitado atenção especial do Senhor Prefeito na recuperação das estradas e bueiros destas comunida-
des, pois segundo eles, é o mínimo que se exige da Administração Municipal, dando possibilidade de acesso nas 
propriedades e residências dos produtores, possibilitando para que sem dificuldade realizem o escoamento dos 
produtos agrícolas.

5 – Solicitaram para que a Administração Municipal interceda junto as Companhias Telefônicas para melhorias 
no sinal de telefone móvel, pois em todas as comunidades e péssimo o sinal para realizar e receber ligações.

6 – Para que a Administração proceda na realização de melhorias nas entradas de acesso à Sede do Distrito de 
Daltro Filho, com abertura de sarjetas, colocação de cascalho onde for necessário.

7 – Sugerem para que a Administração amplia esforços na busca de mais recursos para a agricultura, junto as 
Secretarias Estaduais, bancadas de Deputados, Ministérios/Governo Federal, ainda para que seja dado uma atenção 
especial junto aos produtores de leite, pois os mesmos enfrentam dificuldades perante as exigências das empresas 
que recolhem o produto. 

Projeto votado:
Projeto de Lei n° 036/2019: Que declara de interesse público de caráter comunitário e social a edificação de 

um salão comunitário na comunidade do KM  12, autoriza o custeio de despesas para sua viabilização e da outras 
providências. Este projeto foi aprovado.

MOÇÃO   DE   APOIO:  Autor vereador Rubens Antônio Marroni Furini: 
Moção de apoio ao chamamento dos aprovados no concurso da Brigada Militar no ano de 2017 e pela manu-

tenção do abono de permanência. 
Considerando o déficit histórico no Estado do Rio Grande do Sul de policiais é necessário, com urgência a 

contratação de maior efetivo para que assim seja possível equilibrar e manter as atividades desempenhadas pela 
Brigada Militar, tanto operacionais, quanto administrativas.

Considerando ainda que 2458 cidadãos e cidadãs do RIO GRANDE DO SUL estão aprovados no concurso e 
aguardam chamado do Estado para poder assumir, desnecessário dizer da carência de pessoal na BM, e a magia que 
a corporação tem de fazer todos os dias. 

Pelos motivos exposto: O poder legislativo de Tenente Portela solicita ao Secretário de Segurança Pública do 
estado a convocação dos aprovados no concurso de 2017. Esta moção foi aprovada por unanimidade.

Encaminhamento de correspondência:
Em atendimento a proposição dos Vereadores desta Casa Legislativa, deferida pela Mesa Diretora dos traba-

lhos, em sessão plenária realizada no dia 20 do mês em curso, encaminhamos correspondência parabenizando a 
Direção e atletas do C.E.R. Miraguai, por ter brilhantemente se consagrado campeão da Copa Região Celeiro, Ca-
tegoria Veteranos e Categoria Livre, no último domingo dia 19 de maio. O feito por certo enche de orgulho a toda 
Direção e atletas deste Clube, assim como a todos os desportistas portelenses, ao verem nosso Município ser no-
vamente notícia no cenário esportivo da região, como outrora já fora, com esta estupenda conquista. PARABÉNS.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 20 de maio de 2019. Você ainda poderá acessar o 
site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.   

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZA-
DA REALIZADA NA COMUNIDADE DO KM 12 NO DIA 

20/05/2019.

Associado de Braga 
ganha R$ 40 mil em 
sorteio do Sicredi

Aconteceu na tarde do dia 
22 de maio a entrega simbólica 
do prêmio do sorteio do Seguro 
Sicredi na agência de Braga. O 
associado Jesus Elias Verissimo 
foi contemplado com o valor 
bruto de R$ 40.000,00 no Segu-
ro de Vida.

O associado recebeu das 
mãos do Vice-Presidente da 
Sicredi Celeiro RS/SC, Adir 
Francisco Salante, do Asses-
sor de Negócios, Anderson 
Schwade, do Gerente da Agên-
cia de Braga, Jairo Wolf, e do 
representante da Icatu Seguros, 
Lúcio Silveira, o cheque pre-
miado. As informações são do 
Observador Regional.

Para o gerente da agência, 

Jairo, além de proporcionar 
tranquilidade com o Seguro de 
Vida para o associado e família, 
é oportunizado que ele seja con-
templado e usufrua do prêmio. 
“É muito gratificante para nós, 
pois estamos agregando renda 
e contribuindo para a qualidade 
de vida dos nossos associados.” 

Os Seguros de Vida Sicredi 
comercializados em parceria 
com a Icatu Seguros possuem 
um diferencial. O sorteio sema-
nal de prêmios equivalente ao 
valor segurado. A Sicredi Ce-
leiro RS/SC já distribuiu mais 
R$ 1 milhão reais e o Sistema 
Sicredi mais de R$ 51 milhões 
aos associados que possuem o 
Seguro de Vida.

Associado recebeu de maneira simbólica na agência de Braga

Na última segunda feira 
(20) esteve visitando o Gabi-
nete do Prefeito Municipal de 
Miraguaí, o Diretor Presidente 
do Frigorífico Mais Frango de 
Miraguaí, Sadi Marcolin acom-
panhado do Diretor Financeiro 
Adelir Weissheimer, na opor-
tunidade também foram rece-
bidos, o Presidente do Legisla-
tivo Municipal, Vereador Luis 
Carlos Hermann (MDB), além 

do Vice Prefeito Carlos Venzo 
(MDB), numa visita onde foi 
reafirmada a parceria que existe 
entre município de Miraguaí e o 
Frigorífico Mais Frango.

  Em diálogo com o Prefeito 
Ivonir (PTB), o Toco, os dire-
tores da Mais Frango também 
trouxeram mensagem ratifican-
do o interesse que a Empresa 
possui em adquirir a área de 
terra, bem como as benfeitorias 
utilizadas pelo frigorifico as 
quais pertencem ao Município.

    

Administração de Miraguaí 
se reúne com diretores da 

Mais Frango
Ascom/Miraguaí/Nélio Campos

Extravio de Bloco
IRALDO CALSON residente no município de MIRAGUAÍ-

-RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de 
Notas Fiscais de Produtor Rural (P 131 390711 a P 131 390720) 
com inscrição estadual sob o nº 205/1017640, série  P 131 
390711.

LEIA O JORNAL PROVÍNCIA NA INTERNET

www.clicportela.com.br
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - robinson.giraldi@bol.com.br

A prática da atividade física pode controlar e até mesmo evitar 
alguns sintomas de doenças, dentre os benefícios dos exercícios, 
pode-se destacar menor probabilidade de disfunções cardiovascu-
lares, como aumento do consumo máximo de oxigênio, redução 
da pressão arterial e frequência cardíaca em repouso, diabetes, os-
teoporose, depressão e ansiedade. A prática de exercício físico, 
além de combater o sedentarismo, contribui de maneira signifi-
cativa para a manutenção da aptidão física do idoso. A atividade 
vai influenciar na autonomia do idoso, ele vai começar a realizar 
atividades que a muito não realizava, podendo se tornar uma pes-
soa independente. 

Um programa de exercícios físicos bem direcionado e eficiente 
para esta idade deve ter como meta a melhora da capacidade física 
do indivíduo, diminuindo a deterioração das variáveis de aptidão 
física como resistência cardiovascular, força, flexibilidade e equi-
líbrio, o aumento do contato social e a redução de problemas psi-
cológicos como a ansiedade e a depressão. 

Desta forma torna-se possível percebermos que a atividade fí-
sica regular e a adoção de um estilo de vida ativa são necessárias 
para a promoção da saúde e qualidade de vida durante o processo 
de envelhecimento. Pessoas mais idosas que pôr algum motivo, 
não tiveram a chance ou motivação para praticarem algum esporte 
durante seu período de juventude, poderiam desfrutar dos benefí-
cios da atividade física após esta fase da vida sendo o trabalho de 
fortalecimento muscular importante não só para a diminuição do 
declínio de déficit motor quanto para a melhora da auto-estima 
desse idoso, causada pela independência funcional que a atividade 
física lhe trará.

Ativação dos Estabilizadores de 
Quadril no Treinamento

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 Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão ALEX DO PRADO VOGEL nascido em PORTO 
ALEGRE/RS aos 19 DE MAIO DE 1982.  Filho de Clóvis Elói 
Vogel e de Terezinha Gomes do Prado. E dona VIVIANE MARIA 
AMÉLIA CAMILO DA SILVA nascida em PORTO ALEGRE/
RS aos 12 DE DEZEMBRO DE 1986. Filha de Ubirajara Feijó da 
Silva e de Benilde Camilo da Silva. Se alguém de impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 28/06/2019.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  22 

de maio de 2019.         Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Redentora lança programa que 
incentiva a agricultura familiar e 
promove acesso à alimentação

A Administração Municipal 
lançou, na manhã de quarta, 
dia 22 de maio, o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
que tem duas finalidades bási-
cas: promover o acesso à ali-
mentação e incentivar a agri-
cultura familiar. 

Para o alcance desses dois 
objetivos, o programa com-
pra alimentos produzidos pela 
agricultura familiar, com dis-
pensa de licitação, e os destina 
às pessoas em situação de inse-
gurança alimentar e nutricional 
atendidas pela rede sócio-assis-
tencial. 

O PAA também fortalece 
a rede de comercialização e 
incentiva hábitos alimentares 
saudáveis.

O lançamento do Progra-
ma aconteceu no Gabinete do 
Prefeito. Estiveram presentes 
o prefeito Nilson Paulo Costa; 
a primeira dama Eliane Amaral 
Costa, o coordenador do PAA 
no Município e secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Iodai dos Santos; 
Diego Rebelatto e Luiz Lyra, da 
Emater; e a assistente social do 
Cras Sagrada Família, Cristiane 
Pivetta, além da imprensa.

A primeira entrega das ces-
tas do PAA em Redentora acon-
teceu o dia 23,  na área coberta 
da Praça Redenção. Foram en-
tregues 150 cestas de alimen-
tos, sendo cinco para a Apae e 
145 para famílias em vulnera-
bilidade social, integrantes do 
Cadastro Único, que dá acesso 
aos programas do governo fe-
deral, como o Bolsa Família.

A primeira entrega foi com-
posta por alface, alho, feijão, 
laranja, massa caseira, melado, 
ovos e mandioca. A compo-

sição da cesta vai variar con-
forme a época do ano mas, no 
total, serão ofertados 18 tipos 
de alimentos, produzidos con-
forme a sazonalidade. As pes-
soas beneficiadas devem levar 
um documento de identificação 
e uma sacola para carregar os 
alimentos.

O PAA é desenvolvido em 
Redentora por meio de uma 
parceria entre a Administração 
Municipal, através do Gabine-
te da Primeira Dama, Secreta-
rias Municipais de Assistência 
Social e de Agricultura e Meio 
Ambiente e Emater. A adminis-
tração comemora o projeto.

Cada agricultor pode rece-
ber até R$ 6,5 mil durante a 
realização do programa, que 
é válido pelo período de um 
ano, com uma entrega mensal. 
Em Redentora, 23 famílias de 
agricultores vão produzir os ali-
mentos.

Segundo o prefeito Nilson, 
as tratativas para o desenvolvi-
mento do PAA começaram em 

setembro de 2018. “O PAA faz 
parte de uma luta que tivemos 
desde aquela época, com exaus-
tivas reuniões. Com a parceria 
entre a Emater, o Gabinete da 
Primeira Dama, as secretarias 
municipais de Agricultura e 
Assistência Social consegui-
mos fazer o trabalho. Agora as 
famílias vão receber os alimen-
tos e os agricultores receberão 
pelo serviço prestado”, disse o 
prefeito.

A primeira dama Eliane 
trabalhou intensamente como 
coordenadora do PAA em Re-
dentora, antes do secretário 
Iodai assumir a coordenação. 
Para ela, o PAA é o programa 
da ganha-ganha, pois muitas fa-
mílias são beneficiadas por ele. 
“Os agricultores vão produzir 
e ter venda garantida para seus 
produtos, o que os valoriza e 
fortalece e agricultura familiar. 
E os moradores da cidade vão 
receber os alimentos, o que vai 
melhorar muito a qualidade da 
sua alimentação”, afirmou ela.

O programa atende duas frentes importantes no município

O prazo para inscrições para 
a eleição do Conselho Tutelar 
de Redentora termina no dia 31 
de maio. Cidadãos que moram 
há pelo menos dois anos em 
Redentora, que tenham no mí-
nimo 21 anos de idade e Ensino 
Médio completo podem partici-
par.

A eleição será no dia 06 de 
outubro. Demais informações 

estão disponíveis no edital no 
site da Prefeitura.

Os conselheiros têm como 
função fiscalizar situações que 

Prazo para inscrições para a eleição do 
Conselho Tutelar encerra dia 31 de maio

Redentora

possam oferecer risco, amea-
ça ou violação dos direitos da 
criança e do adolescente, além 
de ações preventivas.

R
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Redentora estará no Palco 
do Carijo

Mais uma vez a Região Celeiro esteve representada na elimina-
tória local do 34º Carijo da Canção que iniciou nesta quinta-feira 
(23) em Palmeira das Missões.

A música se chama “O SUMO DA VIDA”, letra do professor 
Alixandre Lima (residente em Redentora), e melodia de Gabriel 
Mafalda. 

Foi interpretada por Fabiano Cestari Costa, acompanhado no 
violão solo e vocal por Gabriel Mafalda, violão base e vocal Ga-
briel Feijão, acordeon e vocal Denner Rossetto, contrabaixo e vo-
cal José Ricardo Nerling e percussão Alixandre Lima. A obra foi a 
quarta a ir ao palco!

O letrista Alixandre Lima já participou de outras edições do 
festival.
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MAIO
Mês de lembrar de quem tem

 o dom de cuidar da gente

Extravio de Bloco
LUCIDIO PEZZINI residente no município de Redentora-RS, 

comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (NC 068 472431 a NC 472440 ) com 
inscrição estadual sob o nº 216 1016010, série  NC 068 47243.

Extravio de Bloco
LUCIDIO PEZZINI residente no município de Redentora-RS, 

comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 074 547791 a P 074 547800 ) com 
inscrição estadual sob o nº 216 1016010, série  P 074 547791.

Extravio de Bloco
LUCIDIO PEZZINI residente no município de Redentora-RS, 

comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 092 213741 a P 092 213750) com 
inscrição estadual sob o nº 216 1016010, série  P 092 213741.

Extravio de Bloco
LUCIDIO PEZZINI residente no município de Redentora-RS, 

comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 168 534391 a P 168 534400) com 
inscrição estadual sob o nº 216 1016010, série P 168 534391.

Vista Gaúcha realiza caminhada em 
combate a exploração e violência sexual 

contra criança e adolescente
O Conselho Tutelar e a Rede 

de Proteção à criança e adoles-
centes realizaram uma cami-
nhada de conscientização ao 
dia 18 de maio, Dia Nacional 
de Combate as Abuso e Ex-
ploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes.

Após a caminhada realizou-
-se um pedágio com distribui-
ção de material informático e 
mudas de árvores doadas pelo 
Grupo CRELUZ.

Dados do Disque 100 mos-
tram que, só no ano passado, 
foram registradas um total de 
17.093 denúncias de violência 
sexual contra menores de idade. 
A maior parte delas é de abuso 
sexual (13.418 casos), mas há 
denúncias também de explora-
ção sexual (3.675). Só nos pri-
meiros meses deste ano, o go-
verno federal registrou 4,7 mil 
novas denúncias. Os números 

mostram que mais de 70% dos 
casos de abuso e exploração se-
xual de crianças e adolescentes 
são praticados por pais, mães, 
padrastos ou outros parentes 
das vítimas. Em mais de 70% 
dos registros, a violência foi 
cometida na casa do abusador 
ou da vítima. 

“Há uma cultura dos maus-
-tratos no país, e a gente pre-
cisa implementar a cultura dos 
bons tratos às crianças e aos 
adolescentes, os bons tratos 
em família”, afirma Petrúcia de 

Melo Andrade, secretária na-
cional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Ministério 
da Família, Mulher e Direitos 
Humanos. A secretária cita o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente para ressaltar a respon-
sabilidade da família nos cui-
dados dos menores de idade, e 
pede maior envolvimento.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

GERAL

Redentora: Prefeitura, Cras e 
Assistência Social são pontos de 

arrecadação da Campanha do Agasalho
A Prefeitura, o Cras Sagrada 

Família e a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social têm 
pontos de coleta de agasalhos 
para a campanha deste ano. 
Quem tiver roupas, cobertores 
e calçados para doar pode se di-
rigir a esses locais.

Em Redentora a Campanha 
do Agasalho tem o tema “Doe 
agasalhos. Aqueça corações”. 
Promovida pelo Gabinete da 
Primeira Dama, a Campanha se 
iniciou no último dia 17 e pre-
tende sensibilizar a população 
a fazer doações para as pessoas 
que necessitam.

“A solidariedade com nosso 
próximo é muito importante”, 
diz a primeira dama, Eliane 
Amaral Costa.

 Estas perguntas não são de aparências falsas, ou gra-
tuitas. Bem ao contrário, lendas são parte importante do 
folclore de um povo.   

     As lendas são histórias do País contada pelo seu 
povo, para fazer a sua autobiografia, para relatar as suas 
memórias. Trata-se de uma profunda e urgente necessida-
de de explicar-se. São assim um depoimento que o povo 
faz sobre si mesmo e para si mesmo. É como se estivesse 
diante do espelho.

     Trata-se, a rigor, de uma confissão e a Igreja des-
cobriu a importância do confessionário muito antes que a 
Psicanálise descobrisse o divã do analista. Depois sobre 
nós mesmos é catártico e o folclore tem a vantagem sobre 
a mera confissão de ser sempre coletivo.

     Um banco forrado de pelego numa roda de mate será 
sempre mais eficaz que uma terapia em grupo, em matéria 
de resolver os escaninhos da mente popular, embora o fol-
clore esteja mais próximo de Jung do que de Freud.

     O povo gaúcho, orgulhoso de sua terra tem em seus 
mitos e lendas sua autobiografia. Existiu e existe, uma ne-
cessidade sempre urgente de explicar-se e recontar seu 
glorioso passado, relatando suas memórias.

     Aqui, com um friozinho do minuano, reunimo-nos em 
rodas de chimarrão, com um fogo de chão acesso e acon-
chegados em fofos pelegos, onde através de uns poucos 
“dedos de prosa”, se ressuscita fantasmas que o tempo 
e a tradição não nos deixa esquecer, até porque tal ato 
não deixa de ser uma transmissão de amor à terra, per-
petuação de um hábito que se aperfeiçoa a cada geração. 
Desde guri o gaúcho gosta do que é seu e já recebe men-
sagens de alegria para transmitir aos tempo de amanhã.

     Na literatura gaúcha, encontramos com um estilo ini-
gualável, Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de Simões 
Lopes Neto, onde o escritor se impõe como um dos gran-
des nomes da literatura Rio-grandense. Sua contribuição 
estende-se à literatura, pois vê a questão do regionalismo 
sob uma outra ótica, aproveitando-se da passagem típi-
ca, do linguajar pitoresco, da construção das personagens 
para construir seu regionalismo.

     Porém, o elemento marcante de sua obra é explora-
da dos conflitos vivenciados pelo gaúcho que, afinal, são 
situações paradigmáticas experimentadas por todos os ho-
mens, independentemente de sua nacionalidade e classe 
social. Nesse sentido Simões Lopes Neto torna-se univer-
sal.

      Contos Gauchescos & Lendas do Sul são verdadei-
ros clássicos da Literatura Brasileira. Em 1912 foi lançado 
pela primeira vez Contos Gauchescos, esta obra é com-
posta por dezenove contos sobre o mundo gauchesco e é 
narrada por Blau Nunes, ex-furriel de “oitenta e oito anos, 
todos os dentes, vista aguda e ouvido fino”.

     Lendas do Sul foi lançado em 1913, sendo o terceiro 
livro do escritor gaúcho. O livro narra várias conhecidas 
lendas do Rio Grande do Sul, outrora passadas de boca a 
boca, principalmente na região interiorana do Rio Grande 
do Sul.

     Leituras recomendada. 
     E nesse final de semana 25/05, será realizado o 

fandango de aniversário do CTG Guardiões da Fronteira, 
no Centro de Eventos do Bairro Fries, com início às 21.30 
horas, animado pelo Grupo Movimento Farrapo.

    Na data de 05 de julho, o CTG Sentinela da Frontei-
ra, realiza sua reinauguração com Posse da nova Patro-
nagem, com um fandango animado pelo Grupo Manotaço.

      Então, passe sebo nas bota e dele fandango.
Até a próxima.

O Que é Lenda? Porque o 
Povo conta Lendas?
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MAIO AMARELO: RS teve 1.670 
mortes causadas por acidentes 

de trânsito em 2018

No trânsito, o sinal amarelo 
representa um alerta, uma cha-
mada de atenção. É por isso que 
a sociedade é convidada a refle-
tir para a situação do trânsito 
com o Movimento Maio Ama-
relo. Segundo o Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran), 
foram registradas 1.670 mortes 
causadas por acidentes de trân-
sito no Rio Grande do Sul em 
2018. Mais da metade das ví-
timas eram condutores 
ou motociclistas. Ou-
tro dado significativo 
é o local dos acidentes 
fatais – 60% acontece-
ram em rodovias.

“Seja pela desaten-
ção, pela desobediência 
às regras ou pelo comportamen-
to inadequado, os condutores 
são os principais causadores 
de acidentes em todo o mundo. 
Por meio de campanhas educa-
tivas, como o Maio Amarelo, 
procuramos formar uma gera-
ção mais consciente quanto ao 
trânsito”, defende o professor 
de Gestão do Trânsito e Mobili-
dade Urbana do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter, 
Gerson Luiz Buczenko.

Nacionalmente, de acordo 
com dados do DPVAT, 41.151 
brasileiros perderam a vida em 
acidentes de tráfego em 2017. A 
redução de mortes e ferimentos 
no trânsito é uma das metas da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), que almeja dimi-

nuir em 50% as ocorrências em 
rodovias até 2020. “A vida é o 
bem maior que temos, precisa 
ser preservada. Não podemos 
aceitar que o trânsito nos tire 
vidas”, diz.

Para evitar acidentes, pedes-
tres e condutores de todos os 
tipos de veículos precisam co-
nhecer bem as regras que regem 
a circulação das vias. Para isso, 
podem buscar o Departamento 

Nacional de Trânsito (Dena-
tran) a nível federal, o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
(Detran) a nível estadual, e as 
secretarias e superintendências 
de trânsito a nível municipal. 
Também é necessário obedecer 
às normas sem buscar subter-
fúgios para justificar infrações, 
como excesso de velocidade, 
consumo de álcool e o não uso 
de cinto de segurança.

“Não existe indústria da 
multa. O que existe é a desobe-
diência desenfreada por parte 
dos condutores. Os brasileiros 
têm uma predisposição para de-
sobedecer a regras e normas”, 
analisa. O professor explica que 
o valor alto das multas foi uma 
forma encontrada de coagir os 

condutores a respeitar regras. 
“Algumas pessoas podem jul-
gar que os radares são excessi-
vos, mas se não fosse por eles 
teríamos um trânsito ainda mais 
caótico”, defende.

Além dos radares, diversas 
iniciativas tecnológicas estão 
sendo desenvolvidas para evi-
tar acidentes. Em determinadas 
situações, os condutores não te-
rão opção a não ser obedecer às 

regras. “Por exem-
plo, estudantes da 
Uninter desenvol-
veram um sensor 
que identifica se 
o condutor estiver 
embriagado e des-
liga o motor, um 

projeto chamado SENSCAR.” 
explica.

Sistema vai identificar 
se motorista consumiu 

álcool e desligar o 
motor do carro

O mês de maio é dedicado a campanha que chama a atenção aos altos índices de acidentalidade registrados

Três Passos  chega a 
41 casos de Dengue. 

Em Portela são 27

Desde esta segunda-feira, 
dia 20, agentes do Centro Es-
tadual de Vigilância em Saúde 
(CEVS) e da 19ª Coordenado-
ria Regional em Saúde (CRS) 
estão em Três Passos para au-
xiliar no trabalho de combate à 
dengue.

Os agentes estaduais, que 
permanecerão toda a semana, 
estiveram reunidos com todos 
os agentes de endemias e de 
saúde nesta terça-feira, dia 21, 
para prestar orientações quanto 
ao andamento do trabalho de 
campo, bem como, auxílio no 
estabelecimento de metas e di-
retrizes para uma maior eficácia 
nas ações realizadas.

O representante do CEVS, 
Jair Martins, mostrou dados 
epidemiológicos do Estado que 
hoje tem 528 casos de dengue 
confirmados. Ele ressaltou que 
estarão, durante esta semana, 
auxiliando os agentes no traba-
lho de campo, tanto prestando 
orientações quanto ajudando 
nas vistorias e na eliminação de 
criadouros.

A secretária Municipal de 
Saúde, Maria Adelaide Hertz, 
pontuou que faz-se necessário 
o engajamento da população, 
essencial para evitar a prolife-

ração das doenças. “O Poder 
Público está fazendo a sua par-
te, no entanto, a população é 
imprescindível na luta contra a 
doença, eliminando os criadou-
ros do mosquito”, alertou.

Na semana passada, o pre-
feito José Carlos Amaral enca-
minhou para a Câmara Muni-
cipal de Vereadores o Projeto 
de Lei nº 034/2019, prevendo 
a implementação de ações de 
fiscalização, prevenção e er-
radicação do mosquito Aedes 
aegypti, inclusive, com pena de 
multa a quem infringir as obri-
gações delimitadas. O projeto 
deve ser votado pelo Legisla-
tivo na próxima segunda-feira, 
dia 27 de maio.

Conforme o novo boletim 
do CEVS, o município de Três 
Passos está com 41 casos posi-
tivos de dengue, foram notifi-
cadas 101 pessoas que apresen-
taram algum tipo de sintoma; e 
estão aguardando o resultado 
do Laboratório Central do Esta-
do (LACEN) 03 pacientes.

Em Tenente Portela os nú-
meros também seguem em 
elevação e ainda são motivo 
de preocupação por parte das 
autoridades. Até essa semana 
eram 27 casos confirmados no 
município.

Esforço conjunto em Três Passos que já lideram no número de casos
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Miraguai de Tenente Portela é o ‘dono’ da 1ª 
Copa Região Celeiro

No último  domingo (19), no 
estádio municipal Jacinto Lutz, 
em Campo Novo, aconteceram 
as finais da 1ª Copa Região Ce-
leiro, organizada pela Primeira 
Liga Regional. A competição 
iniciou no mês de fevereiro 
com a participação de 15 equi-
pes na categoria livre e outras 
15 nos veteranos.

Disputada no formato elimi-
natório, com os duelos e man-
dos de campo definidos por sor-
teio, a 1ª Copa Região Celeiro 
teve na decisão dos veteranos 
o confronto entre Miraguai de 
Tenente Portela e Atlético de 
Horizontina. Na categoria livre, 
os finalistas foram o Tamoio de 
Crissiumal e o Miraguai de Te-
nente Portela.

DECISÃO DOS 
VETERANOS

A partida entre Miraguai e 
Atlético começou equilibrada e 
com forte marcação. No entan-
to, na primeira chance, aos 12 
minutos, o time de Horizontina 
abriu o placar. Fernando inva-
diu a área pelo lado esquerdo 
e chutou, o goleiro Edivan deu 
rebote e Andreas apenas em-
purrou a bola para as redes: 1 
a 0.

O gol despertou o time trei-
nado por Marcos Lima, que 
acabou desperdiçando boas 
chances de empatar o jogo 
com Nata e Gian Bassani, res-
pectivamente, aos 13 e aos 16 
minutos. Aos 35 minutos, o Mi-
raguai conseguiu o empate. Es-
canteio cobrado na área, a defe-

sa afasta e a bola fica dominada 
por Alex, que ajeita e chuta de 
pé direito. O desvio na cabeça 
do zagueiro engana o goleiro 
Airton: 1 a 1.A virada no placar 
aconteceu já nos acréscimos do 
primeiro tempo. Gian Bassani 
rouba a bola do adversário na 
frente da área, tabela com Alex 
e chuta no canto direito do go-
leiro de Horizontina: 2 a 1.

Logo no início da etapa 
complementar, os atleticanos 
igualaram o marcador. Numa 
bola parada, Cleber sobe mais 
que os zagueiros portelenses e 
cabeceia firme: 2 a 2.

Aos 37 minutos, acontece o 
gol do título. Marcinho Hine-
raski é lançado, invade a área e 
chuta, Airton defende dando re-
bote e quando Edir Avrella vai 
completar para as redes, sofre 
um carrinho violento do golei-
ro. O árbitro assinala pênalti e 
ainda expulsa o atleticano. Na 

cobrança, Nata desloca o ar-
queiro reserva de Horizontina, 
fazendo 3 a 2.

DECISÃO DA 
CATEGORIA LIVRE

Na metade do segundo tem-

po, o técnico Nata tornou o 
Miraguai mais ofensivo ao des-
montar o esquema com três za-
gueiros. A estratégia deu resul-
tado. Aos 27 minutos, Paulinho, 

que acabara de entrar, arriscou 
um chute cruzado, o goleiro 
não segurou e Fernando, mes-
mo sendo puxado pela camise-
ta, aproveitou o rebote: 1 a 0.

Vendo a possibilidade de 

título escapar, o Tamoio avan-
çou suas linhas de marcação e, 
num contra-ataque fulminante, 
Cristian é lançado, ganha dos 
zagueiros na velocidade, passa 

pelo goleiro e completa para o 
gol: 2 a 0 aos 35 minutos. A vi-
tória é sacramentada no último 
minuto do tempo regulamentar. 
Após bate-rebate, a bola sobra 
para Natan, que já dentro da 
área, apenas tem o trabalho de 
escolher o canto para anotar o 
terceiro gol do time campeão.

Depois foi só esperar o apito 
final do árbitro para comemorar 
o título inédito.
Competição regional em 

setembro:
De acordo com João Car-

los Ferreira, presidente da Pri-
meira Liga Regional, no mês 
de setembro começará outro 
campeonato, desta vez, para as 
categorias sub 20 e livre. Ele 
revelou que 15 equipes já con-
firmaram participação.

O dirigente informou que 
o certame, que ganhou o 
nome de Primeira Liga Re-
gional, será disputado no 
sistema de pontos corridos 
e terá oito rodadas ainda 
neste ano. – A partir de ja-
neiro de 2020 vamos inter-
calar os jogos da 2ª Copa 
Região Celeiro e da Primei-
ra Liga Regional – afirmou 
João Carlos Ferreira.

Questionado pela repor-
tagem do site Clic Portela 
sobre a competição finali-
zada neste domingo, o diri-

gente assegurou que o balanço 
é positivo e agradeceu a partici-
pação e colaboração das várias 
equipes que aceitaram disputar 
a 1ª Copa Região Celeiro.

Equipe livre do Miraguai derrotou equipe de Crissiumal por 3 a 0 na final

A equipe de veteranos superou o selecionado de Horizontina

Fotos: D
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Domingo tem rodada do Varzeano 
de Tenente Portela

Neste domingo acontece 
mais uma rodada do Campeo-
nato Municipal de Futebol de 
Campo de Tenente Portela, o 
Varzeano, com jogos valendo 
pela quarta rodada, que seria 
realizada nos dias 11 e 12 de 
maio, mas que não foi possível 
em virtude das fortes chuvas.

Pela Chave A os jogos acon-
tecem no campo do Ypiranga, 
pela manhã, às 9h30min se en-
frentam as equipes do PSG/Pe-
dra Lisa e Ypiranga. Na parte da 
tarde, às 13h30min jogam BRM 
& Amigos versus Tamoio, e fe-
chando a chave, São Caetano/
Linha Esperança contra Cons-
trutora do Jorge.

Pela Chave B os jogos ocor-
rem no estádio do Miraguai, 
pela manhã se enfrentam Ju-
ventus/Pedra Lisa e Miraguai. 
Na parte da tarde tem os con-
frontos entre Amigos do HSA 

e Sport Club Fronteira e em 
seguida o clássico entre ABC e 
Juventude/Três Soitas.

Lembrando que para todos 
os jogos não há cobrança de in-
gressos.

Atletas de Derrubadas 
participam de competição 

na Argentina
No último dia 19 de maio de 2019, usuários do CRAS de Der-

rubadas, que fazem parte da Oficina de Taekwondo e Capoeira, mi-
nistrada pelo Professor Gabriel Oliveira, estiveram participando da 
Copa Três Fronteiras, na cidade de Puerto Iguazu na Argentina. O 
evento envolveu atletas do Brasil, Argentina e Paraguai e os nossos 
usuários, realizaram uma belíssima participação e também, conse-
guiram dentro da competição, trazer uma premiação importante para 
o nosso município.

Os atletas do CRAS Derrubadas, Escola Educar de Artes Mar-
ciais de Tenente Portela, Cras Dimis, CrasVida Nova e prefeitura de 
Palmitinho representaram a equipe Gaúcha de Taekwondo ITF onde 
conquistaram o 2º lugar por equipes no campeonato, se classificando 
para o Campeonato Pan-Americano, que se realizará nos dias 07, 08 
e 09 de Novembro, em Ponta de Leste no Uruguai.  

O incentivo aos usuários tanto na participação, como viabilizan-
do a viagem e inscrição dos mesmos é uma forma do CRAS Derru-
badas valorizar a ação, através da Oficina de Taekwondo e Capoeira.



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2019
ANO XXXIII    Nº 1195 R$ 2,00

Leia Mais

04

05

07

09

10

15

Sistema Província de Comunicação

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

Oficiais do Exército visitam o muni-
cípio de Derrubadas

Famurs comemora redução de parce-
las em pagamento pelo estado

Presidente do Legislativo de Três Pas-
sos garante redução de gastos

Escola de Miraguaí realiza projeto de 
incentivo à leitura

Associado de Braga ganha R$ 40 mil 
em sorteio do Sicredi

Miraguai fatura competição regional 
em duas categorias
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Safra de grãos de verão no RS 
apresenta boas produtividades

A agricultura forma a  paisagem que circunda os centros urbanos da região

Está tecnicamente encerrada a colheita da soja no Rio Grande do Sul, com produtividades acima 
das 3,3 toneladas por hectare nas regiões da Fronteira Oeste e Missões, que superam a expectativa 
inicial de 53,8 sacas/ha. Faltam ser colhidas áreas pontuais, mas os produtores estão satisfeitos com 
a produtividade das lavouras. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-
-Ascar nesta quinta-feira (23/05), as lavouras do tarde - fora do período recomendado pelo zonea-
mento agroclimático e realizado após colheita de milho ou do próprio primeiro plantio (soja do cedo) 
– apresentam menor produtividade média em relação aos anos anteriores, o que aponta para a possível 
redução desse tipo de cultivo.

No milho, resta ser colhida apenas 5% da safra implantada. Os rendimentos também superam a 
produtividade estimada (124,7 sacas/ha) em grande parte das lavouras. A produtividade das lavouras 
de grãos está sendo reavaliada e, em diversos municípios, se mostrou superior.


