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Aprovação de medida que refinancia dívidas das 
entidades de saúde Filantrópicas e Santas Casas 

pode ser a melhor saída para superar a crise.

MP 848/18 e Solidariedade:

A talentosa 
artista de 
Alto 
Barreiro

Curso de magistério 
voltará para Tenente 
Portela

MEC cancela
construção de creche 
em Tenente Portela

Município diz que obras pararam por 
quebra de contrato de empresa ganhadora 
de licitação. O plano, segundo prefeito, é 
contestar decisão, para tentar abrir novo 
processo licitatório.Pag.08 Pag.10
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Cinema movido
a energia solar 
Van equipada com placas solares percorre 
cidades do Estado exibindo curtas-metragens 
em espaços públicos.  Pág. 3  
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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

Quando nascemos não ganhamos apenas uma vida, ganhamos também um nome, uma família, uma 
sociedade onde se vai viver. Nasce com cada novo bebê uma nova cidadania.

Esse novo cidadão tem direitos, mas também tem deveres e deve aprender desde cedo que precisa 
seguir regras para uma boa convivência em sociedade.

 As primeiras regras de convivência aprendem-se impreterivelmente em casa, depois na convi-
vência em sociedade e na escola a seguir.

 Mas o mais importante é que cada um deve seguir e respeitar essas regras para se ter uma 
sociedade justa.

 Um bom cidadão é aquele que contribui para que o local onde vive seja um lugar justo e cada 
vez melhor de se viver. Ações como não jogar lixo nas ruas, preservar o meio ambiente e respeitar o 
próximo também devem fazer parte da conduta de um bom cidadão.

 Cada um tem seus direitos, mas para se ter direitos tem-se que cumprir também com seus 
deveres.

 Muito se fala em direito a saúde, a segurança, a educação de qualidade. Dispomos de serviços 
que são prestados pelo Estado (município, estado, país), mas quantas vezes paramos para pensar de 
onde vem os recursos usados para custear os serviços prestados ao cidadão?

 É nosso dever como bom cidadão recolher impostos. São esses valores que mantêm os servi-
ços oferecidos pelo poder público, portanto temos o direito de cobrar que nos sejam oferecidos ser-
viços de qualidade mas também temos o dever de custear esses serviços (sim, custear esses serviços, 
porque é do nosso bolso que eles saem) e acima de tudo fiscalizar se o nosso dinheiro está sendo bem 
empregado.

Aprendendo a ser cidadão
Cristiane Ninaus

Professora de anos iniciais do município de Vista Gaúcha
Pedagoga - Especialista em Gestão e Docência em Educação Básica - 
Especialista em Supervisão Escolar

O governo estadual deve mais de R$ 600 milhões de reais em con-
vênio com hospitais e municípios para bancar a saúde. Os atrasos não 
são novidades, meles há compromissos não honrados tanto pelo gover-

nador José Ivo Sartori, como pelo seu predecessor, Tarso Genro.
A verdade nua e crua é que o estado está quebrado e como a corda sempre arrebenta no lado mais 

fraco é evidente que muitos repasses, assim como os salários, passaram a ser atrasados. Os hospitais por 
exemplo não recebem desde agosto.

Se você sair e perguntar para qualquer político ele sempre vai te dizer que saúde é sempre priorida-
de, mas a verdade é que isso é muito bonito no discurso mas pouco efetivo na prática, pois, por maior 
interesse que haja por parte dos governantes os gasto estão sujeitos a muito a legislação e prioridades 
judiciais, então esperar que o governo ainda efetue esses pagamentos esse ano é acreditar no impossível.

Agora vem a grande questão: Como seguir ofertando saúde de qualidade sem dinheiro? Essa é a 
grande questão a ser respondido, uma vez que os hospitais estão todos operando no limite. Não há mais 
margem para erro.  O Hospital Santo Antônio por exemplo acumula uma divida de 16 milhões de reais. 

As prefeituras por mais que acumulem o maior passivo nos últimos seis anos, ainda conseguem 
resistir e o motivo é simples. Toda a média e alta complexidade descarrega nas portarias dos hospitais, 
onde estão ainda as urgências e emergências e os procedimentos eletivos, então, neste momento por 
mais que haja um amplo reconhecimento das condições dos municípios, o problema mais grave está nas 
entranhas dos hospitais.

A não ser que comece a cair dinheiro do céu, algo inédito, não há outra alternativa para os hospitais 
que não seja a aprovação imediata da medida provisória 848/2018, que foi assinada pelo presidente 
Michel Temer e que aguarda a aprovação dos destaques no senado federal. Com essa medida as dividas 
dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas serão renegociadas de maneira que esses possam respirar um 
pouco. No caso do Santo Antônio por exemplo, a divida cairia para cerca de 10 milhões e seria parcelada 
em 10 anos.

Se conseguíssemos aliar a aprovação dessa lei com uma liberação de recursos para essas entidade 
então poderíamos reestabelecer bons parâmetros para seguir fazendo saúde de qualidade. Se o estado 
quitasse pelo menos parte dos 160 milhões que deve a essas entidades,  certamente poderíamos dar um 
refresco para a saúde pelos próximos anos.

Não há solução mágica. Saúde custa dinheiro. Tem que encontrar formas de pagá-la, pois como disse 
uma vereadora da região nesta semana: “Não adianta nada termos infraestrutura se não tivermos saúde.”

Sem saúde, o resto não importa

Escreveu-me certa feita um avô: “Minha neta estava estudando para 
a prova de História. Tema da prova: o período dos governos militares de 
1964 a 1985. Como eu vivi esses anos todos como estudante e professor, 
muita coisa para mim é memória, enquanto para ela é história. Comecei 
a lhe explicar os motivos da ascensão dos militares ao governo do país, 
as encrencas que os movimentos ditos sociais arranjaram com os milita-
res, etc. etc. Ela me interrompeu: ‘Vovô, o livro de História que eu tenho 
que estudar é petista, o professor é petista! Eu quero que você me expli-
que o que eu devo responder para o professor me dar nota! A verdade 
você me conta depois!’”.

 Este país, aos poucos, vai acordando de um sono letárgico. O predo-
mínio da esquerda, iniciado na Constituinte de 1988, nos conduziu a anos 
de chumbo do intelecto brasileiro, causando gravíssimas sequelas. Entra-
mos numa nebulosa cultural onde nem em bilhões de anos se produziria 
vida inteligente. A sociedade se desagregou e brutalizou, a violência se 
instalou, a criminalidade – pasmem! – teve reconhecido seu viés revo-
lucionário e ganhou salvaguardas do politicamente correto. Dcadas de 
tortura da razão, da verdade, do bem.

 Duas gerações de brasileiros foram, em boa parte, submetidas a isso 
por professores que, diante do espelho, se veem como ativistas de um 
projeto revolucionário. O que aconteceu com o ensino de História daria 
causa, fosse ela sujeito menos passivo, a um processo de reparação por 
danos. Outro dia, falando a um grupo de estudantes, perguntei se algo lhes 
havia sido ensinado, em aula, sobre a Revolução Russa. Todos estavam 
a par dos motivos sociais, do absolutismo monárquico dos czares e do 
triunfo dos bolcheviques em 1917. E por aí terminavam as dissertações! 
Nada lhes fora informado sobre o totalitarismo comunista, o genocídio e 
o verdadeiro laboratório de taras políticas proporcionadas pelo regime ao 
longo das décadas subsequentes. Ocultação sumária dos acontecimentos!

 Gradualmente, nos últimos anos, a sociedade foi acordando de sua le-
targia para perceber o desastre em curso. O movimento e o projeto Escola 
Sem Partido refletem esse despertar. A reação a ele tem sido mais vigoro-
sa do que a própria mobilização pelo projeto. Enquanto a mobilização é 
civilizada, a oposição tem o nível de uma campanha política petista, com 
direito a mistificação e histeria. Mobiliza pessoas que têm pela verdade da 
sala de aula o mesmo desapreço que têm pela verdade na História.

 Olavo tem razão. Não há, mesmo, doutrinação porque sequer sabe-
riam como promovê-la. Há pura e simples enganação e ocultação. Se-
pultamento de fatos e autores. Cuidadosa construção de versões. Glori-
ficação de camaradas e companheiros. Ao mar da ignorância as cinzas 
inconvenientes.

É claro que, sob tais circunstâncias, a ideia de registrar em vídeo ocor-
rências de sala de aula passa a ser vista (aí nova inversão da realidade), 
como forma de “opressão do aluno sobre o professor”... Toda mente for-
mada fora dessa cápsula ideológica, sabe que o verdadeiro opressor é o 
professor militante, ativista, abusador cotidiano de seu poder, e que o 
registro de imagem é mera atitude de defesa dos colegiais e de suas famí-
lias. O cérebro esquerdista, porém, anda por caminhos e traça sulcos num 
deserto onde só existe o querer revolucionário. Por isso, o discurso do 
pluralismo, da diversidade e da infinita tolerância (com as pautas de seu 
agrado) e a ação absolutamente intolerante para com tudo que o contrarie.

Nessa perspectiva, o que o professor manipulador diz e faz, constrói 
e destrói em sala de aula precisa ser tão secreto quanto os contratos de 
financiamento proporcionados por Lula e Dilma aos camaradas ditadores 
mundo afora. Sigilo na sala de aula. Juras de cumplicidade. O que aqui 
se diz, morre aqui.

Dê uma olhada no Google. Procure por Escola Sem Partido e peça 
para ver imagens. Você terá ali verdadeira aula sobre os interesses em 
jogo. Noventa e cinco por cento, ou mais, dos cards, memes, gravuras e 
cartazes sustentam a ideia de que a escola, sem partido, emudece o pro-
fessor e emburrece os alunos. E esperam que todos concordem.

Imenso respeito aos bons professores! Também eles são vítimas dessa 
crise a que não deram causa. Teimosamente abrem, todos os dias, as por-
tas do saber e da arte de viver.

ESCOLAS COM PARTIDO 
E SEUS ATIVISTAS
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ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
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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

Reconhecimento
A Câmara de Vereadores de Derrubadas 

nos envia ofício parabenizando 
por entrevista realizada com o 
chefe do executivo Alair Ce-
min. No ofício o vereador Os-

mar Von Muller, autor da proposta, destaca 
a importância do assunto abordado e ampli-
tude do Sistema Província na região.

Socorro!!!!!
Há sete meses o vento retirou a tampa de 
uma caixa de água na Linha kovalski. Em 

decorrência disso a água fornecida está 
suja e com limo. Pelo menos 

famílias de 4 crianças são 
abastecidas pela água impró-
pria. Os moradores pediram 

“socorro” para Prefeitura que segundo eles 
se eximiu da responsabilidade de limpeza. 
Eles alegam que é necessário andaime e 

equipamentos que não dispõem. Agora no 
local não é mais só a caixa sem tampa, as 
estradas estão também abandonadas. As 

famílias pedem socorro!!!

Transporte precário!
Mesmo que o município tenha adquirido 
um moderno veículo , modelo “toro” da 
Fiat , com recursos exclusivos para a saúde, 
os cidadães reclamam do péssimo atendi-
mento prestado no transporte de doentes 

e de pessoas que necessitam qui-
mioterapia e outros atendimen-
tos fora de Tenente Portela. Uma 
camionete Doblo, segundo eles, 

está com problemas mecânicos. Uma das 
alternativas tem sido a locação de ônibus de 
terceiros para levar paciente para o Hospital 
de Caridade de Ijuí. A reclamação é que o 
transporte inadequado faz com que os re-
tornos, após sessões de quimio sejam mais 
um calvário.

Recuperada!!!!
Está melhor do que estava, não há dúvidas, 
mas o tipo de tapa buraco feito na RSC- 330 
e na RST - 472 definitivamente é um pa-
liativo frágil que com certeza terá que ser 
repetido em menos de três meses.

 
Adolescente portelense esbanja um talento para a arte

A estudante portelense Lidiane de Oliveira, de 
apenas 16 anos, surpreende professores e amigos 
com a qualidade dos retratos que faz. Fã de de-
senhos animados, a moradora do Alto Barreiro, 
interior do município, é uma atração na sala de 
aula do segundo ano de ensino médio da Esco-
la Cleia Salete Dalberto, aqui em Portela. Na 
semana que passou uma oferta de serviço para 
reproduzir retratos em traços em preto e branco, 
surpreendeu muita gente no facebook. O retrato 
do Luan Santana , ao lado, recebeu centenas de 
curtições e compartilhamentos, além de elogios 
e incentivos à autora. Nesta edição uma reporta-
gem do Província destaca o trabalho e a vocação 
desta estudante.

***Dizem por aí que tem 
funcionário público VIP e 
funcionário chinelão...
***Os VIPs recebem carona 
com carro público até Frede-

rico para pegar um ônibus para viajar.....de 
férias!!!!!! kkk
***Mas mais VIP é transportar a família de 
ambulância sem ninguém estar doente, é o 
que dizem por aí!!!
***Quando o cara tá meio só, acaba api-
mentando qualquer tipo de relação, inclu-
sive as profissionais... Dizem por aí que o 
interessante é não queimar o filme!!
***A B.M. ao contrário do que foi dito aqui 
na semana passada, não esta alheia aos sur-
dos que passam com os carros com volume 
exagerado. Dias atrás três veículos foram 
multados e um deles apreendido...

Vitória depois de anos de luta
Depois de anos de luta e mobilizações em busca da aprovação do curso de magistério, a 
Escola Estadual Sepé Tiarajú de Tenente Portela pode comemorar a vitória nesta última 
quarta-feira, véspera do feriado. A titular da 20ª Coordenadoria Regional de Educação , 
professora Lurdes Drescher fez questão de comunicar a imprensa local sobre a decisão do 
Conselho Estadual de Educação que aprovou a criação de turmas de magistério naquele 
educandário.

***A polícia civil não colabora 
com a moçada que quer iniciar a 
vida na agricultura.
***Na semana que passou des-

truiu a plantação de “canabis” de dois jo-
vens trabalhadores.
***Eles tinham uma bela lavoura de maco-
nha num dos bairros da cidade.
***Dizem por aí, que ao indicar seus mi-
nistros por meritocracia, Bolsonaro faz um 
enorme favor aos deputados e senadores 
que estão chegando no Congresso. Sem 
mexe-mexe, eles podem praticar uma polí-
tica limpa; sem toma lá, dá cá.
***Dizem por aí que a partir da próxima 
segunda-feira, dia 19, a programação da 
Rádio Província 100,7 FM terá novidade 
no dial.  Eduardo Salvadori passa a integrar 
a  nossa equipe de comunicadores

Naturalista
O sujeito está na cama com a 
amante quando ouve os pas-

sos do marido.
A mulher manda-o pegar as roupas e pular 
pela janela. Ele reluta porque está caindo 
uma chuva forte, mas não tendo outro jeito, 
pula pelado mesmo, e cai na rua, no meio 
de uma maratona.
Ele aproveita e corre junto com os outros, 
que o olham de um jeito esquisito.
Um outro corredor pergunta:
– Você sem-pre corre assim pelado?
– Sim! Sou naturalista e gosto dessa sensa-
ção de liberdade…– Mas sempre com uma 
camisinha no pinto?– Não, só quando está 
chovendo!

Como diferenciar!!!!
Um sujeito entra em um bar se sentindo um 
pouco pra baixo. Enquanto ele caminha, o 
garçom pergunta: “qual é o problema?”O 
cara responde choramingando: “Bem, eu 
tenho esses dois cavalos e… eu não sei 
qual é qual. Eu não sei se eles têm descan-
so da montaria, ou se eu monto no mesmo 
toda vez, se dou a comida certa para eles… 
“.O barman, sentindo pena do cara, ten-
ta pensar em algo que ele pode fazer.“Por 
que você não tenta raspar a cauda de um 
dos cavalos?”O homem para de chorar e 
diz: “parece uma boa ideia, acho que vou 
tentar.”Alguns meses depois, ele volta ao 
bar em pior estado do que antes.
“Qual é o problema agora?” o barman 
pergunta.O sujeito, sem condições de es-
tar em público, responde soluçando: “Eu 
raspei a cauda de um dos cavalos, mas já 
cresceu de novo e não consigo saber quem 
é quem!”O barman, agora só querendo que 
ele cale a boca ou saia diz: “Por que você 
não tenta raspar a juba, talvez isso não vol-
te a crescer”.O sujeito para de chorar, toma 
algumas bebidas e sai.
Alguns meses depois, o sujeito está de vol-
ta ao bar. O barman nunca tinha visto nin-
guém em estado tão deprimente.
Antes mesmo do barman perguntar, o ho-
mem começa a despejar seus problemas: 
“Eu depilei a crista de um dos cavalos e 
cresceu de volta!”O barman, agora furio-
so com a burrice do cara, grita: “para de 
choramingar de uma vez! Basta medir os 
cavalos idiotas. Talvez um seja um pouco 
mais alto que o outro!”O sujeito não pode 
acreditar no que o barman disse e sai tem-
pestuosamente do bar.No dia seguinte, o 
sujeito volta correndo para o bar como se 
tivesse acabado de ganhar na loteria.
“Funcionou, funcionou!” ele exclama.
“Eu medi!!! Eu medi os cavalos e o preto é 
cinco centímetros mais alto que o branco!”
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7º BPM sediará formação de 
novos policiais militares

Foram apresentados nesta 
segunda-feira (12), na Acade-
mia de Polícia Militar (APM), 
os dois mil candidatos aprova-
dos que serão incorporados a 
Brigada Militar para atuar no 
policiamento ostensivo. A for-
matura de ingresso dos futuros 
soldados também marcou o iní-
cio do Curso Básico de Forma-
ção de Policial Militar.

A partir de agora, a tur-
ma passará por um período 
de adaptação nas unidades da 
Brigada Militar, começando 
as aulas no próximo dia 26 de 
novembro. O curso tem 1.600 
horas e é dividido em ciclos e 
composto por disciplinas que 
vão desde ciências humanas até 
técnicas policiais.

O curso será ministrado em 
25 municípios polos: Guaíba, 
Passo Fundo, Carazinho, Ere-
chim, Bento Gonçalves, Caxias 
do Sul, Igrejinha, Novo Ham-

burgo, Lajeado, Montenegro, 
Esteio, Pelotas, Rio Grande, 
Osório, Porto Alegre, Cruz 
Alta, Palmeiras das Missões, 
Frederico Westphalen, Santa 
Rosa, Três Passos, Bagé, Santa-
na do Livramento, Uruguaiana, 
Santo Ângelo e Rio Pardo. 

Na cerimônia de apresenta-
ção dos futuros soldados, o go-
vernador José Ivo Sartori desta-
cou que a segurança pública é o 
setor que mais recebeu investi-
mentos em sua gestão. – Além 
disso, estamos reequipando a 
Brigada Militar, modernizando 
a frota e melhorando as condi-
ções de trabalho dos brigadia-
nos – frisou o governador.

Para o secretário estadual 
da Segurança Pública, Cezar 
Schirmer, o ato simboliza o es-
forço do atual governo na rees-
truturação da segurança públi-
ca. – Junto ao maior concurso 
dos últimos 30 anos, investimos 

forte no reaparelhamento das 
instituições e na moderniza-
ção da legislação, fazendo com 
que o setor avançasse muito e 
deixasse o Rio Grande do Sul 
alinhado com as práticas mais 
modernas de gestão – disse o 
secretário.

Segundo o comandante ge-
ral da Brigada Militar, coronel 
Mário Yukio Ikeda, dois mil 
novos soldados é um número 
expressivo que vai impactar di-
retamente na segurança pública 
do Rio Grande do Sul desde 
o início. – Eles irão para dife-
rentes regiões do estado e nos 
primeiros meses de 2019 come-
çam o estágio supervisionado. 
A partir de junho, já formados, 
serão distribuídos em diferentes 
municípios aumentando a capa-
cidade de trabalho de a Brigada 
Militar e trazendo mais segu-
rança à população – salientou 
Mário Yukio Ikeda.

Apresentação dos futuros soldados na Academia de Polícia Militar

D
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Administração de Redentora promove 
Suplementação de Vitamina A

A Administração Municipal 
de Redentora, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
promove o Programa Nacional 
de Suplementação de Vitami-
na A, no dia 20 de novembro. 
A atividade vai acontecer na 
Academia de Saúde, das 8h às 
18h, sem fechar ao meio dia. 
Os profissionais de saúde vão 
ministrar doses de Vitamina A a 
todas as crianças de seis meses 
a 5 anos de idade.

De acordo com a secretária 
municipal de Saúde, Carla Mi-
randa, os responsáveis devem 

levar a caderneta de saúde e o 
cartão do SUS.

A Vitamina A é importan-
te porque protege a saúde dos 

olhos, potencializa o pleno 
crescimento e desenvolvimento 
infantil e reduz o risco de diar-
reia e mortalidade infantil.

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
12/11/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de 
Tenente Portela, às dezenove horas em Sessão Ordinária, realizada no 
dia 12 de Novembro de 2018, com as seguintes presenças: Vereador 
Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e Vereadores: RUBENS 
ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR 
DOS SANTOS/PDT, ROSANGELA FORNARI/MDB, ODILO GA-
BRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTÔNIO GHEL-
LER/MDB e DERLI DA SILVA/PSDB. Havendo número legal de Vere-
adores 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.

Logo após, passou para o espaço de requerimentos e proposições 
dos senhores Vereadores:

Do Vereador Rubens Antonio Marroni Furini:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Departamento 

Municipal de Transito para que providencie, juntamente com a Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Rural, a instalação de dois quebra-
-molas na Avenida Perimetral, nas proximidades da residência do Sr. 
Ângelo Brum.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe à este Vereador 
se o calçamento do Distrito de São Pedro será reformado ainda no ano 
de 2018, conforme informado pela Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos.

3 – Requereu o envio de correspondência à Superintendência do 
DAER de Palmeira das Missões, solicitando que seja efetuada a sinali-
zação no trevo de acesso à SOCAPO e à Comunidade de Lagoa Bonita, 
na RS 472. 

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor com-

petente a realização de recuperação da estrada da Linha Caciamani, que 
se encontra em péssimas condições. Requereu ainda o Vereador a rea-
lização de limpeza na caixa de água da mesma localidade, bem como 
a colocação de tampa, uma vez que está sem a aproximadamente seis 
meses.

Do Vereador Itomar Ortolan:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que seja construído no Ce-

mitério Municipal um local adequado para que padres e pastores pos-
sam prestar homenagens em atos fúnebres. Um local com infraestrutura 
que permita acender velas com segurança, instalação elétrica para ligar 
microfones e caixas de som, iluminação e que as tomadas de energia 
tenham altura suficiente para que não seja acessível à crianças.

Da Vereadora Rosângela Fornari:
1 – Requereu o envio de correspondência à dupla musical Ney Mar-

ques e Leonardo, parabenizando-os pela gravação do DVD durante a 
festa da padroeira do Bairro Izabel, ocorrida no último dia 11 de no-
vembro.

2 - Requereu o envio de correspondência à empresa Serginho Moto 
Sport, parabenizando pela inauguração da Concessionária autorizada da 
marca Suzuki em Tenente Portela. 

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 62/2018: Dispõe sobre as Di-

retrizes Orçamentárias do Municipio de Tenente Portela para o exercí-
cio financeiro de 2019 e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 63/2018: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a alienar bens inservíveis e dá outras providências.

Projeto de Resolução nº 06/2018: Orça a receita e fixa a despesa da 
Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela para o exercício 
econômico-financeiro de 2019.

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 61/2018: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia Rio-Gran-
dense de Saneamento – CORSAN, e dá outras providências. Este proje-
to foi aprovado por unanimidade.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 13 de 
Novembro de 2018. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenente-
portela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal 
de Tenente Portela.   
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Vereadores da ACAMRECE se reuniram 
na Fazenda da Esperança em Braga

Associação das Câmaras 
Municipais da Região Celeiro 
promoveu na última sexta-feira 
(09), um Encontro Regional de 
Vereadores na Fazenda da Es-
perança, localizada em Braga. 
O encontro também teve a par-
ticipação de assistentes sociais 
de vários municípios.

A pauta abordou principal-
mente assuntos de interesse dos 
edis, além de abrir espaço para 
apresentação e divulgação do 
trabalho realizado pela Fazenda 
da Esperança, que há 35 anos 
atua na recuperação de depen-
dentes químicos. Esse processo 
é baseado no trabalho diversi-
ficado, na espiritualidade e na 

convivência.
A Fazenda da Esperança 

está instalada em Braga desde 
o ano de 2007 e possui capaci-
dade para atender 50 internos. 
Durante o período de interna-
ção, que geralmente é de um 
ano, a pessoa se envolve em 
diversas ações como cultivo de 
hortas, padaria e aviário.

Na ocasião, foi destacado o trabalho da Fazenda Esperança na recuperação de dependentes químicos

D
ivulgação

Ascom

Tenente Portela: Gremistas fazem 
melhorias em trevo da RST-472

Com a aproximação das fes-
tas de fim de ano, integrantes 
do Consulado do Grêmio de 
Tenente Portela decidiram revi-
talizar a aparência do trevo que 
abriga o outdoor gremista. Os 
trabalhos foram realizados na 
manhã do último domingo (11).

Segundo o cônsul Gustavo 
Brunet, foram efetuadas novas 
pinturas, limpeza e alguns tra-
balhos de jardinagem no ponto 
de entroncamento da Avenida 
Itapiranga com a RST 472. – 
Até o término de novembro, 
pretendemos substituir as lonas 
do outdoor que já estão desgas-
tadas em virtude do tempo – re-
velou o cônsul.

No próximo dia 30, o Con-
sulado de Tenente Portela pro-
moverá um jantar com sorteio 
de uma camiseta oficial do Grê-

mio e autografada pelos joga-
dores do atual elenco. Estarão 
concorrendo ao prêmio quem 
vendeu, ao menos, um bloco 
da ação entre amigos cujo lucro 
seria revertido para o Hospital 
Santo Antônio.

– Para a substituição das lo-
nas do outdoor, vamos utilizar 
o lucro deste jantar e também 
as eventuais contribuições dos 
torcedores gremistas de Tenen-
te Portela e região – disse Gus-
tavo Brunet.

Trevo no final da Avenida Itapiranga que abriga o outdoor gremista

D
ivulgação

Ascom/Cons.Grêmio

Os médicos de Cuba dos 
espiões e a Guerra Fria

O anúncio do governo cubano de que seus médicos deixarão o 
programa Mais Médico no final desse ano, pelo menos a mim, gera 
uma ponta de preocupação.

Essa semana fiz o seguinte questionamento em um dos meus 
programas na Rádio Província: Como vai ser suprido o vácuo de 
médicos cubanos que estão hoje atendendo em postos de saúde da 
região? Recebi uma ligação exacerbada, de um ouvinte, dizendo  
que meu questionamento era “petista” e que questionar assim o 
presidente eleito me fazia um “esquerdopata”. Justo eu que nunca 
votei no PT na vida e que desde que me entendo por gente e ga-
nhei voz na mídia sempre fui crítico as políticas implantadas pelo 
petismo. 

Voltamos então aos médicos cubanos. Particularmente eu pre-
feriria que todas as cidades do Brasil fossem atendidas por médi-
cos brasileiros, formados em escolas de medicina do Brasil. Mes 
sentiria mais seguro assim. No entanto, a realidade não é essa.

Médicos não querem trabalhar no interior. Pouquérrimos pro-
fissionais querem deixar os grandes centros para vir trabalhar em  
postos de saúde de Braga, Redentora, Derrubadas, Barra do Gua-
rita e até em nossas cidades “maiores” como Tenente Portela e 
Três Passos. O Hospital Santo Antônio ainda consegue atrair bons 
profissionais para seu quadro, mas as prefeitura, bom ai é outra 
história.

Precisamos também avaliar o problema de custo. Um médico 
contratado por uma prefeitura custa mais de R$ 30 mil reais. Na 
pindaiba que vivem nossos municípios eu pergunto, quantos mé-
dicos nossas gestões municipais podem bancar? 

O que o Bolsonaro exigiu de Cuba, não foi nenhum absurdo 
para nós brasileiros, no entanto, num regime comunista como o 
cubano, vindo de um governo abertamente adverso as políticas 
cubanas, essas exigências foram feitas com a certeza que jamais 
seriam aceitas. Cuba queria abandonar o Brasil de Bolsonaro, e 
esse queria que Cuba deixasse o Brasil, foi um pretexto solidário 
ao desejo dos dois governos. Esse rompimento era só questão de 
tempo.

Meu questionamento não é se o Bolsonaro está certo ou se o 
governo de Cuba está errado. Talvez estejam ambos certos, talvez 
estejam ambos errados. Meu questionamento é muito mais sim-
ples e local: Quem, nos municípios da região que abrigam médicos 
cubanos, vai ocupar esse vácuo deixado pela saída dos caribenhos?

Não tem nada a ver com política ou com ideologia. É uma pre-
ocupação simples, real e sincera que tenho. Nada mais. Se no dia 
01 de janeiro os médicos cubanos saírem e no dia 02 de janeiro 
qualquer outro médico assumir (fui exagerado nas datas intencio-
nalmente), então está tudo resolvido e vida que segue. 

Os médicos enviados por Cuba, não vieram para serem espiões 
como alguns retratam, eles vieram para dar vazão à políticas elei-
toreiras de Dilma. Sua função era reeleger a agora  ex-presidente. 
Foi uma das grandes bandeiras da sua campanha de 2014. No en-
tanto, é inegável que por mais que por trás do programa houvesse 
um grande interesse eleitoreiro, na prática, ele supriu uma enorme 
demanda por profissionais médicos no país. Aqui mesmo na região 
que sofriam com a falta de médicos passaram a contar com os 
profissionais e até onde ouvi de muitas  pessoas eles se mostram 
atenciosos e competentes. 

Não é uma crítica a política adotada por Bolsonaro, nem ao 
menos um pensamento “esquerdopata”, longe disso, até aqui tenho 
visto um bom trabalho por parte do presidente eleito, é apenas uma 
preocupação real. Não tenho conhecimento nem poder para julgar 
a maneira com que a política externa será tratada pelo presidente, 
longe disso, ele implanta seus métodos e mantem suas relações 
com quem melhor convir com os interesses que ele julga necessá-
rios para o Brasil. Esse será o trabalho dele. O meu por outro lado 
é questionar: E aí, como vamos substituir esses médicos se eles de 
fato saírem do país? No fim, para nós, o povo, é isso que interessa. 
Que nossos postos de saúde tenham médicos. Que a população 
seja atendida. Sejam eles de Havana, Nova York ou Nárnia. Do 
Mais Médicos ou contratados pelas prefeituras. O fato é que  o 
povo precisa de médicos. Simples assim.
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Tenente Portela: Confirmado curso 
normal na Escola Sepé Tiaraju para 2019

A coordenadora da 21ª CRE, 
Lurdes Dresch, confirmou a 
instalação do Curso Normal, 
ou seja, o Magistério na Esco-
la Sepé Tiaraju na manhã desta 
quarta-feira (14). Após anos em 
tramitação o projeto foi apro-
vado pelo Conselho Estadual, 
e após o período de feriado se-
guirá para publicação no Diário 
Oficial do Estado. 

O magistério estará disponí-

vel para 2019 em duas catego-
rias: ensino médio básico e pós 
médio. Estudantes do ensino 
básico de 1º a 3º ano e cidadãos 
que já formados poderão se ins-
crever para ingressar no ensino. 

Após a publicação, a esco-
la enviará um edital e o corpo 
docente acredita que até terça-
-feira (20) as inscrições iniciem 
seguindo até 25 de novembro. A 
escola, situada no Bairro Fries, 

é promovedora anualmente da 
feira do livro de Tenente Porte-
la e comemora a notícia divul-
gada, pois desde o fechamento 
da Instituto Educacional Cene-
cista, a cidade não tinha a rede 
de ensino magistério. A coorde-
nadora Dresh ressalta que a no-
tícia merece ser divulgada com 
grande louvor já que é resultado 
de um esforço somado a muitos 
anos pelo educandário.

Escola Sepé Tiaraju, no Bairro Fries, vai abrigar magistério

A Comissão Natalina de 
Redentora está ornamentando 
o Centro da cidade para o Na-
tal, com luzes e enfeites, como 
a linda árvore que foi montada 
na Praça Redenção. A ornamen-
tação conta com o Gabinete da 
Primeira Dama, todas as secre-
tarias municipais e servidores/
funcionários que se dispuseram 
a colaborar.

O objetivo da ornamentação 
é deixar a Princesa da Região 
Celeiro ainda mais bela para as 
festividades, resgatando a ma-
gia do Natal e o espírito de paz 
e harmonia desta época do ano.

Segundo a primeira dama, 
Eliane Amaral Costa, Redento-
ra vai estar muito bonita e ilu-
minada neste período de Natal. 
“É tempo de renovarmos a fé e 

a esperança para que 2019 seja 
um ano ainda melhor”, declara.

Para o prefeito Nilson Paulo 
Costa, o final do ano proporcio-
na momentos de amor e alegria, 
em que a comunidade agradece 
e celebra o nascimento de

Jesus, olhando para o futu-
ro. “O verdadeiro significado 
do Natal está na alegria de ver a 
família unida e mais feliz”.

Administração Municipal de Redentora
ornamenta a cidade para o Natal

Ornamentação principal será na Praça Redenção

Lesões nos Esportes 
de Contato

Uma das lesões mais encontradas nos praticantes de esportes 
de contato é o entorse do joelho, uma articulação que suporta o 
peso do corpo e ao mesmo tempo serve de apoio para mudanças 
bruscas de direção no gesto esportivo (golpe, drible, ataque, ta-
quear).

Em geral, o peso está apoiado sobre o joelho, com o pé preso 
ou aderido no piso, e o joelho é forçado para dentro, com lesão 
das estruturas internas (mediais), podendo haver um componente 
de rotação, o que agrava o quadro.

Dependendo da força e da continuidade do movimento, vá-
rios graus de lesão podem ser originados, desde apenas a lesão 
do ligamento colateral medial, uma estrutura periférica e que é 
a primeira a estabilizar este movimento, passando pelo menisco 
medial, uma estrutura já dentro da articulação até chegar no liga-
mento cruzado anterior, o eixo central da articulação e que, quan-
do lesado, origina um inchaço importante do joelho que pode ser 
acompanhado de um estalo audível.

Ligamento Colateral Medial: é uma estrutura fora da articu-
lação e portanto, quando lesado, pode se regenerar pela cicatri-
zação espontânea e fisioterapia, retornando o atleta à atividade 
após um período de 3 a 6 semanas, dependendo do grau de lesão 
do ligamento.

Menisco Medial: já é uma lesão mais grave, que afeta uma 
estrutura dentro da articulação, levando a um derrame (inchaço 
da articulação), necessitando de uma avaliação mais criteriosa, 
muitas vezes complementada através de ressonância magnética 
do joelho, e que pode, dependendo da lesão, necessitar de uma 
artroscopia (pequena cirurgia) para o seu tratamento, com um 
tempo de retorno variando de 2 a 3 meses.

Ligamento Cruzado Anterior: é uma lesão grave, que gera uma 
instabilidade do joelho em movimentos de rotação e mudança de 
direção, o que, em muitas situações exige o tratamento cirúrgico 
para a sua correção, reconstruindo o ligamento lesado com o uso 
de um enxerto vizinho (tendão patelar, tendão do semitendíneo, 
etc), afastando o atleta por mais de 6 meses de suas atividades.

Uma boa maneira de prevenir os traumas na articulação é 
manter uma musculatura bem condicionada, forte e alongada, 
exercícios de musculação para membros inferiores é uma boa 
dica, evitar também praticar esportes em excessiva fadiga e em 
pisos muito aderentes.

De qualquer modo, se houver alguma lesão, a mesma deve ser 
avaliada e tratada precocemente, para o reestabelecimento inte-
gral do atleta antes do retorno à atividade física, pois muitas ve-
zes encontramos lesões que são agravadas ou que levam a lesões 
secundárias decorrente. 

Curso de agronomia periga 
deixar Santo Augusto

Na noite desta quarta-feira 
(14/11) alunos do curso de Ba-
charelado em Agronomia do 
Instituto Federal Farroupilha 
Campus de Santo Augusto re-
alizaram um protesto contra a 
votação realizada na Câmara de 
Vereadores.

Os alunos em passeata e 
também em veículos percorre-
ram as ruas de Santo Augusto 
deste o Campus do IFFar  até o 
prédio da Prefeitura onde ento-
aram o Hino Riograndense e do 
Brasil e deixaram cartazes de 
protestando contra a decisão.

Após se deslocaram até   a 
casa do Prefeito Naldo Wiegert 
onde foram recebidos e segun-

do o mandatário Santoaugus-
tense assegurou que o curso não 
sai de Santo Augusto.

Na segunda-feira (18) os 
alunos pretende lotar as depen-
dências da Câmara de Vereado-
res de Santo Augusto quando da 
realização da sessão ordinária.

Os alunos querem que o mu-
nicípio doe ao IFFar uma área 
de 25 hectares. Essa área é uma 
exigência para a manutenção 
do curso na instituição, caso ela 
não seja adquirira e colocada a 
disposição no curso nos próxi-
mos meses o instituto deverá ter 
revogada o seu direito de ofe-
recer o curso de agronomia no 
município.
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Com o objetivo de combater 
o tráfico de drogas nas proximi-
dades e dentro das escolas, foi 
desencadeada na manhã des-
ta terça-feira (13), a Operação 
Anjos da Lei. A ação envolveu 
4.601 agentes da Polícia Civil e 
ocorreu nos 27 estados brasilei-
ros e no Distrito Federal.

O balanço divulgado no fim 
da tarde de hoje revela que fo-
ram efetuadas 455 prisões, sen-
do 137 em flagrante, 223 por 
mandado e dez foragidos da 
Justiça, além de 85 adolescen-
tes apreendidos. Também fo-
ram cumpridos 356 mandados 
de busca e apreensão e recolhi-
das 184 armas de fogo.

Em Tenente Portela, confor-
me a Polícia Civil, foi apreen-
dido um pé de cannabis sativa 
medindo aproximadamente 
1,70m, mudas da mesma espé-
cie, uma balança de precisão e 
um telefone celular.

Durante a ação, os poli-
ciais civis apreenderam ainda 
dois adolescentes suspeitos de 
assalto à mão armada em um 
comércio. Na casa de um dos 
indivíduos, foi encontrado um 
simulacro de pistola, o qual 
acabou sendo reconhecido pela 
vítima como a arma utilizada 
no assalto. Os adolescentes fo-

ram encaminhados ao estabele-
cimento socioeducativo de San-
to Ângelo.

No balanço, a Polícia Civil 
destacou também a apreensão 
de 17,3 mil quilos de maconha, 
5,7 mil quilos de cocaína, 2,7 
mil quilos de crack, 21 unida-
des de ectasy e 37 unidades de 

LSD. A operação ainda resultou 
na apreensão de 23 veículos, R$ 
95,7 mil em espécie, 20 apare-
lhos eletrônicos e 166 telefones 
celulares.

Segundo o Conselho Nacio-
nal de Chefes da Polícia Civil, 
a Operação Anjos da Lei bene-
ficiou 237 escolas.

Operação policial apreende dois 
adolescentes em Tenente Portela

Pé e mudas de maconha foram apreendidas

Agentes durante a operação em Tenente Portela realizaram a apreensão de dois menores de idade

Pc/D
ivulgação
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Os vereadores de Goiânia criaram uma lei municipal 
que proíbe os fogos de artifício. Lei que alterou o chamado 
Código de Posturas passou a proibir, em todo o território 
da capital de Goiás, em recintos abertos ou fechados, em 
áreas públicas ou locais privados, a utilização de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos.

O texto da norma legal tem como objetivo principal 
conter a poluição sonora, que já é crime ambiental, mas 
abrange também qualquer hipótese de queima, mesmo 
sem estampido, o manuseio e a utilização desses objetos 
para qualquer fim. Assim, acaba por proteger também a 
saúde pública, já que os gases liberados por qualquer tipo 
de queima desses artefatos são altamente tóxicos, poluin-
do o ar severamente. Sem falar nos inúmeros acidentes 
que provocam mortes e mutilações de pessoas.

Para o autor do projeto, vereador Zander Fábio, “a 
poluição sonora causada pelos objetos vedados pela lei 
afeta gravemente os moradores da cidade, que já são 
naturalmente submetidos a constante barulho excessivo. 
Centenas de pessoas já perderam a vida e milhares foram 
gravemente lesionadas em acidentes com queimaduras 
envolvendo fogos de artifício e outros artefatos pirotécni-
cos. E os animais, como cães, gatos e aves, também são 
afetados, sendo que o barulho pode levá-los à surdez, es-
tresse, ansiedade, alteração cardíaca e até à morte”.

Quem descumprir a lei fica sujeito a multa de 10 salá-
rios mínimos, acrescidos de juros e correção monetária. 
Na hipótese de reincidência, o valor da multa é dobrado. O 
dinheiro das multas será revertido para ações de proteção 
aos animais.

Vejam que os vereadores de Goiânia não proibiram a 
comercialização de fogos, para não perderem tempo com 
discussões sobre inconstitucionalidade.

De regra, os políticos só se preocupam com os proble-
mas dos humanos. Claro. São os humanos que votam. E 
os votos dos que lutam pelos direitos dos animais não dão 
um suplente de vereador. 

Mesmo assim, está mais do que na hora dos nossos 
edis exercerem um papel de legislador cidadão. Aquele 
que se preocupa também com a vida do Planeta, não só 
com os interesses específicos dos segmentos sociais que 
os elegeram.

Meus caros vereadores, comecem a praticar uma legis-
latura cidadã no seu sentido pleno, o que significa também 
trabalhar pelos direitos dos mais fracos. Incluindo, obvia-
mente, os direitos dos animais. 

Agora é moda dizer que Deus está acima de todos e de 
tudo. Então vamos viver nossas práticas sociais como se 
acreditássemos mesmo nisso. Não adianta falar em Deus 
e até colocá-lo em nossa moeda ou em propaganda polí-
tica se não obedecermos aos seus preceitos. E isso vale 
também para os vereadores.

Deus ordenou que o homem cuide dos animais. Está 
escrito em Gênesis 2.15: “E tomou o Senhor Deus o ho-
mem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar”. 
Lavrar quer dizer trabalhar; guardar significa proteger o 
meio ambiente. Os animais, principalmente, porque sen-
tem tristeza, dor, solidão, medo e saudade, exatamente 
como os humanos.

Um estouro de rojão causa sofrimento para todos os 
animais. Está comprovado que os cães sentem muita dor 
em razão dos estampidos dos fogos. Porque os ouvidos 
deles não suportam sons muito altos, especialmente de 
tiros. Dizem os cientistas que um som de foguete ou rojão 
causa dor de cabeça tão forte no animal, como a dor de 
uma facada que traspassa o corpo.

Dizer que somos cristãos e que Deus está acima de 
todos é muito fácil. Quero ver criar leis para obrigar as pes-
soas a cumprir as ordens de Deus para cuidar dos animais.

Aos vereadores
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Estudante de Tenente Portela mostra 
talento em desenhos super realistas

Observar, imaginar e criar um desenho 
com traços e cores únicas, sem conheci-
mento técnico, apenas com dom que vem 
do coração. Essa é a definição da doce, 
determinada e acima de tudo talentosa en-
trevistada por nossa reportagem na tarde 
da última quarta-feira (14). Lidiane da 
Rosa de Oliveira mora com os pais em 
Alto Barreiro,  comunidade no interior 
de Tenente Portela e aos 16 anos desenha 
retratos, paisagens coloridas ou em preto 
e branco, fazendo até sua própria imagem 
refletir no papel como no reflexo do es-
pelho. 

Levando de 3 a 4 dias para criar suas 
obras, ela contou que o desejo de dese-
nhar nasceu há muito tempo e hoje sente 
que a arte faz parte de sua vida – “Meus 
primeiros esboços foram quando ainda 
era pequena, olhando na TV os desenhos 
animados e tentando reproduzi-los. Hoje 
me sinto independente para criar meus 
próprios desenhos. Sinto que estou no 
mundo da imaginação, tenho liberdade e 
que posso promover a mudança através 
das minhas criações”. 

A menina moça que começou dese-
nhar ainda com 6 anos de idade, ganhou 
destaque nas redes sociais nos últimos 
dias graças aos professores da Escola 
Cléia Salete Dalberto. Após muito co-
mentários pelos corredores sobre os tra-
balhos produzidos, uma reunião entre os 
docentes da escola, motivada por aqueles 
que trabalham com a Lidiane no 2º ano do 
ensino médio, foi feita na semana passada 
e por decisão unanime, houve o acordo de 
promover uma publicação para mostrar o 
dom da aluna. 

Segundo a professora Marilei Giaco-
mini o texto com algumas fotos foi pu-
blicado um dia após a reunião, no dia 13 
de novembro, e alcançou quase 600 cur-
tições, 214 compartilhamentos tornando a 
jovem um ícone escolar de protagonismo 
juvenil. Ela comenta que dom da aluna 
precisa ser impulsionado por pessoas que 
acreditam em talentos natos e os profes-
sores ficaram dispostos a dar o primeiro 
passo para que Lidiane cresça dentro da-
quilo que gosta e faz com tamanha ma-
estria. 

A fama dos desenhos se espalhou pelo 
facebook e os internautas comentaram 
positivamente a publicação. “Que talen-
to... impressionante. Sucesso para ela!”, 
“Magnífica”, “Muito lindo seu trabalho 
pena que moro em São Paulo....gostei 
muito parabéns” foram alguns dos reca-
dos feitos pelos novos fãs da artista por-
telense. Tem até aqueles que solicitam de-
senhos de seus filhos, netos, para guardar 
de recordação familiar com um toque de 
amor feito pela jovem. Sobre o assunto, 
Lidiane comenta que sente-se apta a pro-
mover os desenhos solicitados e inclusive 
comercializa-los por um preço acessível. 

Nenhum curso ou aperfeiçoamento 
foi feito pela estudante. Todas as linhas, 
cores, sombras criadas parte de sua per-

cepção aguçada. Mesmo as vezes tímida, 
no olhar da autodidata Lidiane arde um 
amor, determinismo pela arte visual. Até 
o momento já expôs em feiras da escola e 
nos corredores suas folhas que impressio-
nam cada vez as pessoas que a conhecem 
e a arranca suspiros de outras. 

A professora de Artes, Leila Andréa 
Bottega de Siqueira, comenta que sempre 
foi notável a capacidade motora e criativa 
da aluna – Trabalho desde 2001 e ela eu 
vi crescer dentro da escola. Sempre a Lidi 
me impressiona com seus trabalhos. Acho 
surpreende o engajamento que ela tem 
com os trabalhos propostos e a perfeição 
nos detalhes. Inclusive, teve uma época 
que ela não tinha acesso a internet em 
casa e só com as dicas da aula e a com-
preensão dela do mundo da imaginação 

acabou saindo um desenho surpreenden-
te. Ela é incrível!”. 

A professora que acompanha a traje-
tória escolar, comenta que os colegas de 
Lidiane, assim como estudantes de outras 
salas aguardam sempre com ansiedade a 
exposição dos materiais realizados duran-
te o ano nas paredes. A dedicação encanta 
a todos e inclusive emociona a professora 
que apoia mais ainda a aluna neste mo-
mento. Na semana passada foi enviado 
quatro desenhos para a 21ª Coordenadoria 
Regional Educação, em Três Passos, para 
mostrar o potencial da aluna e também 
solicitar a coordenadoria possíveis alter-
nativas para incentivar a adolescente. A 
resposta poderá vir até o final deste mês. 

Com o montante que tirará de suas 
obras feitas a partir de agora, Lidiane pen-

sa em cursar a partir de 2020 a graduação 
de Design Gráfico e para isso pretende 
fazer uma poupança para auxilio dos es-
tudos futuros. A família apoia a iniciativa, 
segundo Lidiane eles acreditam que tem 
o dom e deve seguir lutando pelo sonho. 
Amílcar e Vera, os pais, trabalham no in-
terior do município e desde cedo soube-
ram o potencial artístico e a impulsionam 
para que tenha uma formação profissional 
através do dom. 

A publicação da jovem mudou com-
pletamente o rumo de sua história. Com 
força e apoio os sonhos, antes impossí-
veis, se tornarão real. Para realizar enco-
mendas, é necessário entrar em contato 
através do 996066979 e em anexo enviar 
uma fotografia da imagem que deseja que 
seja reproduzida. 

Os desenhos de Lidiane chamam a atenção 
pelo realismo. Nas imagens acima, a jovem 
artista portelense demonstra seu talento 
desenhando Luan Santana, Cazuza, Barbie, 
as Baianas e um desenho do Cazuza antes e 
depois de ser diagnosticado com AIDS.
Na imagem principal dessa reportagem, um 
alto retrato da artista demonstra o tamanho 
de seu talento.

Raiana Silva
Especial
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Medida provisória e solidariedade podem 
salvar o Hospital Santo Antônio

A crise pela qual passa o Hospital 
Santo Antônio de Tenente Portela tor-
nou-se assunto recorrente em pratica-
mente todas as rodas de conversas da 
região, o motivo é simples, o HSA se 
tornou algo muito maior do que os mais 
otimistas supunham a 12 anos atrás.

Atualmente a saúde da região depen-
de da entidade hospitalar, e a própria 
economia seria impactada de maneira 
significativa caso, por um obsequio do 
destino, a entidade viesse a fechar as 
portas.

Nesta última semana duas notícias 
de hospitais regionais ganharam man-
chetes. Em Palmeiras das Missões os 
funcionários do Hospital de Caridade 
entraram em greve em virtude do atra-
sos de salários. Em Crissiumal a entida-
de mais uma vez anunciou a paralisação 
dos atendimentos eletivos, tudo, porque, 
a escassez de recurso coloca em perigo a 
sobrevivência dessas casas de saúde lo-
calizadas no interior do estado.

No HSA não é diferente. Já foram 
suspensos atendimentos na UTI adulto e 
na UCI Neonatal, pela falta de recursos. 
Servidores da entidade chegaram a ter 
seus vencimentos atrasados. O proble-
ma é sério e necessita de uma solução 
urgente.

A medida provisória que pode salvar os Hospitais

Os atrasos em
 repasses

Segundo a Federação dos Municípios 
do Estado do Rio Grande do Sul, o go-
verno do estado tem em dívidas com a 
saúde cerca de R$ 655 milhões de reais. 
Destes, R$ 500 milhões são para os mu-
nicípios e R$ 155 milhões são para os 
hospitais. Há atrasos a serem recebidos 
desde o governo Tarso Genro.

Desde agosto diversos programas es-
tão sem receber recursos, entre eles, as 
UCI Neonatal, como a do Santo Antô-
nio, que precisou suspender as ativida-
des até que se consigam recursos.

O governo do estado não tem nenhu-
ma estimativa de que possa conseguir  
pagar esses valores até o final desse ano 
e essa indefinição deixa os hospitais sem 
saber o que pode acontecer nos próxi-
mos dias e meses.

Uma outra questão enfrentada pelo 
Hospital Santo Antônio diz respeito a 
burocracia para orçamentar alguns ser-
viços como a UTI. A demora em se con-
seguir tais recursos inviabiliza momen-
taneamente os atendimentos nesta ala.

Ainda existe uma segunda questão 
tão grave quanto, que é a defasagem na 
tabela de pagamento de atendimentos do 
Sistema Único de Saúde.  Para um hos-
pital portas abertas como é o HSA essa 
defasagem é fatal, obrigando a entida-
de a fazer malabarismo para manter os 
atendimentos. 

 É uma junção de fatores que atual-
mente preocupam a região.

No começo deste ano o presidente 
Michel Temer assinou a Medida Provi-
sória 848/2018 que beneficia os hospi-
tais filantrópicos e sem fins lucrativos.  
A medida altera a Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, para 
possibilitar a aplicação de recursos em 
operações de crédito destinadas às en-
tidades hospitalares filantrópicas e sem 
fins lucrativos que participem de for-
ma complementar do Sistema Único de 
Saúde.

Em resumo, se aprovada, a medida 
possibilita que o governo use valores 
do FGTS para renegociar as dívidas dos 
hospitais. Segundo a presidente do Hos-
pital Santo Antônio, Mirna Braucks, a 
aprovação dessa medida reduziria a di-
vida da entidade de R$ 18 milhões para 
cerca de R$ 10 milhões e possibilitaria 
que a entidade refinanciasse esse saldo 
devedor para pagar num prazo de 10 
anos. Seria um refresco gigante para a 
administração do HSA.

A medida deu entrada no Congresso 
em 17 de agosto. Como ela veio apregoa-
da ao art.62 da Constituição Federal, ela 
ganhou regime de urgência e foi baixada 
para uma Comissão Mista que analisaria 
o texto. A comissão teve a relatoria do 
Senador Gaúcho, Lasier Martins, que o 
aprovou o parecer em 11 de setembro e 
enviou para a Câmara dos Deputados. 
Após algumas emendas de bancadas o 

texto chegou na mesa diretora em 17 de 
setembro  em meio a campanha eleito-
ral. O que atrasou sua discussão.

Em 16 de outubro a medida começou 
a ser discutida no plenário e foi a votação 
em 30 de outubro. Com  diversas emen-
das sendo acrescidas ela só foi votada 
definitivamente no início dessa semana, 
dia 12 de novembro, sendo aprovada. 
No último dia 13 a medida foi protoco-
lada na mesa diretora do Senado e já está 
apta para ir a votação em plenário. 

O problema é que por ser uma Me-
dida Provisória ela tem prazo para ser 
votada e esse prazo finda no dia 14 de 
dezembro. Ela precisa ser aprovada no 
Senado até essa data para possibilitar a 

sua aplicação como medida de lei e pos-
sibilitar os hospitais acesso a esse bene-
ficio.

O Jornal Província entrou em contato 
com todos os senadores, mas até o fe-
chamento dessa edição havia recebido 
resposta apenas do senador Lasier Mar-
tins. De maneira bastante clara, dado a 
amizade do senador com o diretor desse 
periódico, jornalista Jalmo Fornari, o se-
nador disse que já está articulando nos 
bastidores para que a medida seja votada 
o mais rápido possível. Ele disse que por 
ter sido relator da matéria na comissão 
mista do congresso, tem um interesse de 
que ela seja votada o quanto antes, uma 
vez que ela pode salvar muitos hospitais 
que passam por situação semelhante ao 
Santo Antônio de Tenente Portela.

O senador ainda fez questão de dei-
xar claro que essa será uma das prin-
cipais demandas defendidas pelo seu 
gabinete nesses próximos dias. Por fim 
o senador se colocou a disposição para 
maiores informações e esclarecimentos 
para a comunidade. 

O Jornal Província recomenda a seus 
leitores e assinantes que enviem e-mails 
para a mesa diretora do senado e para 
seus senadores para que a matéria entre 
em pauta e seja votada o mais rápido 
possível.

Neste endereço você encontra os e-
-mails e telefones de todos os Senadores 
da República: https://www25.senado.
leg.br/web/senadores/em-exercicio

Ligue ou mande e-mail para seu senador e cobre que a MP 848/2018 seja votada o mais rápido possível
Ana Amélia              PP  Fone: (61) 3303-6083                           E-mail: ana.amelia@senadora.leg.br
Lasier Martins PSD  Fone: (61) 3303-2323 / 2321              Email: lasier.martins@senador.leg.br
Paulo Paim         PT  Fone: (61) 3303-5232 / 5231 / 5230 Email: paulopaim@senador.leg.br

Eunício Oliveira MDB  Fone: (61) 3303-6245                            E-mail: eunicio.oliveira@senador.leg.br

Presidente do Senado

Senador Lasier Martins já visitou o HSA

Jonas M
artins
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A crise pela qual passa o HSA preocupa toda a região. Além de um grande pólo de saúde a entidade também é um grande vetor ecônomico
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    Informativo
 Câmara Municipal de Verea-

dores de  Derrubadas

Tenente Portela vai contestar MEC 
para tentar manter construção de 

creche no Bairro Fries

O Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), órgão ligado ao minis-
tério da Educação (MEC) can-
celou os convênios que previam 
a construção de 96 creches em 
25 municípios do Rio Grande 
do Sul por meio do Programa 
Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos 
para a Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil (Proinfân-
cia). O número representa 46% 
das 208 creches anunciadas 
para o estado em 2012.

Em Tenente Portela, o pro-
jeto situado no bairro Fries teve 
as primeiras fundações exe-
cutadas, no entanto, logo em 
seguida os trabalhos foram in-
terrompidos. Nesta quarta-feira 
(14), a reportagem do site Clic 
Portela visitou o local reserva-
do para a creche, comprovando 
que a obra está abandonada e 
o terreno totalmente invadido 
pela vegetação.

Em conversa com o prefei-
to de Tenente Portela, Clairton 
Carboni, ele nos informou que 
a empresa que ganhou a licita-
ção abandonou a obra. O muni-
cípio executou o contrato e fez 
um pedido para que o FNDE 
autorizasse a realização de um 
novo processo licitatório. O 
mandatário portelense relatou 
que esteve duas vezes em Bra-
sília tratando do assunto, em fe-
vereiro e maio, mas que ainda 
não havia recebido essa autori-
zação e que por conta disso não 
pode reiniciar as obras.

Carboni confessou que foi 
pego de surpresa pela notícia de 
que o convênio havia sido can-
celado, uma vez que, está com 
dinheiro do projeto em caixa 
e em 2 de novembro o FNDE 

havia prorrogado o prazo por 
mais um ano e deveria lançar 
em breve a autorização para a 
realização de uma nova licita-
ção. Na semana que vem ele 
estará viajando a Brasília onde 
pretende apresentar um recurso 
junto ao MEC para que Tenen-
te Portela seja retirada da lista, 
já que no município, as obras 
foram iniciadas e só foram in-
terrompidos por causa de que-
bra de contrato com a empresa 
vencedora da licitação.

O cancelamento dos con-
vênios seguiu orientações do 
Comitê Gestor do Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e do MEC. As creches 
do Proinfância seriam constru-
ídas para atender a meta do Pla-
no Nacional de Educação de ter 
metade das crianças de zero a 
três anos de idade matriculadas 
até 2024.

Os prefeitos que ainda qui-
serem construir creches, mes-
mo sem o convênio com o 
FNDE, podem montar um novo 
projeto com outros modelos de 
licitação e contratação, fora dos 
critérios do Proinfância e em 
parceria com o governo federal 
ou com os estados.

Além de Tenente Portela, a 
decisão do MEC afeta projetos 
em Alvorada, São Leopoldo, 
Santa Maria, Pelotas, Sapucaia 
do Sul, Alegrete, Bagé, Caçapa-
va do Sul, Cachoeirinha, Can-
guçu, Canoas, Caxias do Sul, 
Dom Pedrito, Gravataí, Itaqui, 
Rosário do Sul, Santiago, São 
Francisco de Paula, Santo An-
tônio das Missões, Uruguaiana, 
Candelária e Capão do Leão.

Orientações

Por intermédio da FA-
MURS, durante dois dias de se-
tembro, técnicos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) atenderam 
os prefeitos de municípios gaú-
chos que estão com as creches 
inacabadas. O objetivo era en-
contrar soluções para concluir 
as obras.

Conforme a FAMURS, a 
maior dificuldade das prefei-
turas do Rio Grande do Sul é 
aportar recursos para finalizar 
as creches, pois o valor repas-
sado pelo FNDE está defasado. 
Alguns municípios já foram 
orientados a migrar para a cons-
trução tradicional.

O Proinfância, instituído 
pela Resolução nº 6, de 24 de 
abril de 2007, é uma das ações 
do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), do minis-
tério da Educação. O progra-
ma tem por objetivo garantir o 
acesso de crianças a creches e 
escolas, além de melhorar a es-
trutura física da rede de educa-
ção infantil.

A estimativa do Proinfân-
cia era construir mais de 200 
creches no Rio Grande do Sul. 
Porém, apenas seis foram en-
tregues. Isso ocorreu porque a 
MVC, umas das empresas ven-
cedoras da licitação no país, de-
cretou falência. Como a cons-
trutora oferecia uma tecnologia 
inovadora, outras firmas não 
puderam finalizar os projetos.

Sem as creches em funcio-
namento no estado, estima-se 
que mais de cinco mil crianças 
deixam de ser atendidas em tur-
no integral. No caso de atendi-
mentos em dois turnos (manhã 
e tarde), mais de dez mil crian-
ças são afetadas.

A obra apenas foi iniciadas. Segundo o prefeito a empresa responsável abandonou a construção

Jonas M
artins

No dia doze de novembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob 
a Presidência do Vereador CRISTIANO CARVALHO. A sessão tam-
bém contou com a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, 
ANGELO CELESTE TUZZIN, ERNO BOMM, ISOLDE TERESINHA 
HERGESSEL, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON 
MÜLLER, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI BI-
GUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 
procedesse a leitura do pedido de licença do Vereador titular Dejair José 
Giacomini, por período determinado, nos dias 09 a 16 de novembro de 
2018, por motivos particulares, bem como a leitura da Convocação da 
Suplente de Vereadora Isolde Teresinha Hergessel, para assumir a cadeira 
vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a ATA Nº 
037/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2018, 
às 19 horas, a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou 
cópias xerográficas da ATA Nº 038/2018, da Sessão Ordinária realizada 
no dia 05 de novembro de 2018, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço, os seguintes 
Vereadores: 

Dos Vereadores Osmar Von Müller e Angelo Celeste Tuzzin: Reque-
reram ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando determinação 
ao setor competente da municipalidade, a instalação dos banheiros, co-
zinha, água (pia, chuveiros, sanitários e torneiras), ainda a instalação das 
portas e janelas, junto ao Ginásio Poliesportivo da localidade de Linha 
Concórdia, neste Município. Salientaram os Vereadores proponentes tra-
tar-se de um pedido dos munícipes daquela comunidade, podendo desta 
forma usufruir inteiramente destas dependências, bem como organizar 
promoções e demais eventos. Este Requerimento foi aprovado por unani-
midade, subscrito pelos Vereadores Adelino Machado Vasconcellos, Luis 
Carlos Seffrin e Magnus Antônio Geroldini. 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: I) Requereu ao Prefeito 
Municipal, Sr. Alair Cemin, bem como a todas as Secretarias Municipais, 
salientando sobre a importância do exame preventivo do Câncer de Prós-
tata, em alusão ao mês Novembro Azul, a todos os homens do Município 
de Derrubadas, em especial aos servidores públicos lotados nestas Secre-
tarias. Salientou o Vereador proponente que importante a conscientização 
da prevenção desta doença, uma vez que é grande o número de homens 
acometidos anualmente com a mesma, e os custos físicos e financeiros 
com o tratamento serem enormemente maiores do que a prevenção. Este 
Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. Alair Cemin, 
solicitando estudos e a consequente determinação ao setor competente da 
municipalidade, a concessão de isenção de cobrança da primeira hora de 
máquina, a cada seis (6) meses, agrícola ou rodoviária, aos agricultores 
de nosso Município, para serviços de melhorias ou produção, em suas 
propriedades rurais, incentivando assim ainda mais a permanência dos 
agricultores no campo. Salientou o Vereador proponente que este modelo 
de auxílio aos agricultores já vem sendo implantado em diversos muni-
cípios da região, bem como, há o retorno econômico ao Município, atra-
vés do aumento da produção nestas propriedades. Este Requerimento foi 
aprovado por unanimidade, subscrito pelo Vereador Osmar Von Müller. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para apre-
ciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 038/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar concessão de uso de bem público e dá outras provi-
dências. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 040/2018: que Dispõe sobre o Programa de 
Subsídio para Produção de Silagem aos produtores rurais do Município 
de Derrubadas e dá outras providências. Este Projeto de Lei encontra-se 
baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 041/2018: que Ratifica o Termo de Coopera-
ção FPE nº 2916/2018, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, 
por intermédio da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável e o Município de Derrubadas – PROA Processo Administrativo nº 
18/0500-0004281-6. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as 
Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 042/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a receber em doação bem imóvel e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Permanen-
tes. 

PROJETO DE LEI Nº 043/2018: que Estima a receita e fixa a despesa 
do Município de Derrubadas para o exercício financeiro de 2019. Este 
Projeto de Lei foi baixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 044/2018: que Abre crédito suplementar por 
redução de dotações no orçamento do Município e dá outras providên-
cias. Este Projeto teve seu Regime de Urgência Especial aprovado por 
unanimidade, com parecer favorável emitido pelas Comissões Perma-
nentes e em seguida foi o mesmo aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 045/2018: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a efetuar a contratação de pessoal para atender necessidade 
de excepcional interesse público e por tempo determinado, junto a Se-
cretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para o ano letivo 
de 2019. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por 
unanimidade e em seguida foi o mesmo baixado para as Comissões Per-
manentes.
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SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS
Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

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

O cidadão MATHIAS MACHADO DA SILVA nascido em TENENTE PORTE-
LA/RS aos 13 DE MARÇO DE 2000.  Filho de Edivan Zacarias da Silva e de Sa-
lete Lopes Machado. E dona PATRICIA DE ALMEIDA SILVA nascida em VISTA 
GAÚCHA/RS aos 26 DE ABRIL DE 1996. Filha de Jadir Silva e de Beatriz Prestes 
Almeida. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 07/12/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa 

local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 09 de Novembro de 

2018.
                                      Claudineia Holland
                                     Escrevente Autorizado

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
ADITIVOS CELEBRADOS NO ANO DE 2018

Sexto Termo Aditivo do Contrato nº 074/2016
DATA: 09/07/2018
CONTRATADO: DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
CNPJ: 11.663.640/0001-06
OBJETO: Prorrogação de Vigência

Sétimo Termo Aditivo do Contrato nº 074/2016
DATA: 09/11/2018
CONTRATADO: DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
CNPJ: 11.663.640/0001-06
OBJETO: Supressão de item do referido Contrato

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Pregão Presencial nº 36/2018. Objeto: Aquisição de materiais de construção 

para melhoria/reforma da Sede Social da Sociedade de Damas Flor do Cravo da 
comunidade de Linha Tigre. Julgamento: 29/11/2018 às 08:30h. Local: Av. Nove 
de Maio, 1015. Informações fone: 55 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br 
e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Em 14/11/2018, Celso José dal Cero, 
Prefeito Municipal

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

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

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

O cidadão RAFAEL SONNENBERG nascido em VISTA GAÚCHA/RS aos 07 
DE FEVEREIRO DE 1997.  Filho de Arlindo Sonnenberg e Sandra Rosa Moureira. 
E dona MAYARA ALVES CAMARGO nascida em BARRA DO GARÇAS-MT 
aos 10 DE NOVEMBRO DE 1994. Filha de Vanderlei Camargo de Lima e de Mi-
riany Alves da Silva. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 14/12/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa 

local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 13 de Novembro de 

2018.
                                      Claudineia Holland
                                     Escrevente Autorizado

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

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

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

O cidadão FERNANDO MENDES nascido em TENENTE PORTELA/RS aos 
23 DE OUTUBRO DE 1989.  Filho de João Darí Mendes e de Marlene da Silva 
Mendes. E dona LEILIANE MACHADO MARTINS nascida em TENENTE POR-
TELA-RS aos 21 DE DEZEMBRO 2000. Filha de João Luis da Silva Martins e de 
Marli Machado Martins. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 14/12/2018.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na imprensa 

local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos 08 de Novembro de 

2018.
                                      Claudineia Holland
                                     Escrevente Autorizado

Extravio de Bloco
Ema Alves Zanker residente no município de Miraguaí-RS, comunica que 

perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural (090 
489741 a 090 489750) com inscrição estadual sob o nº 205/1029452 série 090 
489741.

Precisa fazer uma publicação?

(55) 3551-1877

GERAL

A Administração Municipal 
de Derrubadas, por meio da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura e Desporto, entre-
gou durante o mês de Outubro, 
445 uniformes personalizados 
contemplando todos os alunos 
da Rede Municipal de Ensino. 
Trata-se de mais uma forma de 
valorizar e garantir a permanên-
cia dos educandos na escola e 
a qualidade do nível de ensino.

Segundo a Gestora da SME-
CD, Profª Cristiane Führ “Um 
uniforme implica disciplina 
em relação a todos na escola, 
incentiva o respeito às normas 
que é fundamental para a vida 
em sociedade, também garan-
te segurança, pois possibilita a 
identificação dos alunos fora da 
unidade escolar, além de permi-
tir que todos mantenham o foco 
na aprendizagem e em condi-
ções de igualdade.”

O prefeito Alair Cemin des-
taca que ”Um bom ensino se 
faz com investimentos e traba-
lho em equipe e graças ao em-
penho e dedicação de nossos 
professores e de todos os profis-

Derrubadas faz distribuição de 
uniformes escolares

sionais da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Despor-
to, nossas escolas municipais 
continuam sempre envolvidas, 
preparando nossos alunos para 
os desafios futuros.” 

Uniformes foram distribuídos nas escolas do município
Na manhã desta terça-feira 

(13/11) o Prefeito Clairton Car-
boni, juntamente com a Secre-
tária de Administração e Plane-
jamento Sra. Adriane Moraes e 
Assessoria Jurídica, reuniu-se 
com representantes dos Sindi-

catos Municipais dos Servido-
res Públicos e Professores para 
entrega da proposta do Projeto 
de Lei Municipal que institui o 
novo Regime Jurídico dos Ser-
vidores Públicos Municipais de 
Tenente Portela/RS.

Sindicato entrega proposta 
para novo regime 

jurídico para servidores

Entrega foi feita no gabinete do prefeito
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Colheita do trigo está 
quase concluída no RS

A colheita do trigo andou 
em ritmo forte nesta semana, 
atingindo 90% da área produ-
tiva do Estado, restando 10% 
das áreas com o trigo maduro e 
por colher, o que deverá ocorrer 
até o dia 25 deste mês. À me-
dida que a colheita avançou, as 
produtividades e a qualidade do 
produto foram reduzindo. De 
acordo com o Informativo Con-
juntural divulgado pela Emater/
RS-Ascar nesta quarta-feira 
(14/11), há grande variabilida-
de de produtividade entre as la-
vouras, variando entre 2,2 t/ha a 
2,9 t/ha, dependendo da região. 
Poucas lavouras apresentaram 
peso do hectolitro superior a 
78. Após as chuvas, a qualidade 
do produto ficou mais compro-
metida, com peso do hectolitro 
entre 71 e 76. Boas quantidades 
de trigo colhido foram comer-
cializadas na forma de “trigui-
lho”, sendo destinadas à fabri-
cação de ração animal.

Também para os próximos 
dias deve ser concluída a co-

lheita da cevada, restando ape-
nas cerca de 10% da área, ba-
sicamente nas regiões Celeiro 
e Alto Jacuí. A produtividade 
está na média de 2.500 kg/ha, 
frustrando a expectativa dos 
produtores, que esperavam co-
lher acima de 3 t/ha. Além da 
redução de rendimento, a quali-
dade também não atingiu o pa-
drão desejado para a malteação, 
sendo grande parte classificada 
como forrageira. O preço refe-
rencial para cevada cervejeira é 
de R$ 40,00/saca de 60 quilos; 
para a forrageira, R$ 23,00/sc.

Nesta semana, a área semea-
da com milho no Estado chegou 
a 81% da projetada inicialmente 
(738 mil ha), estando 66% em 
desenvolvimento vegetativo, 
9% em floração e 4% em en-
chimento de grão. Em boa par-
te dos municípios produtores, 
especialmente no Noroeste, já 
foi implantada a primeira safra. 
O padrão das lavouras é muito 
bom, boa área folhar, bom as-
pecto fitossanitário e alta den-
sidade populacional de plantas. 

As lavouras com excelente de-
senvolvimento até o momento, 
demonstrando ótimo potencial 
produtivo.

O plantio da lavoura de soja 
no Estado se intensificou no úl-
timo período, atingindo cerca de 
48% de área estimada (5,9 mi-
lhões de hectares), beneficiado 
pelas condições meteorológicas 
da semana. Já são observadas 
lavouras do cedo com formação 
de bom estande de plantas. Nas 
regiões produtoras, 40% das 
lavouras implantadas estão em 
germinação e desenvolvimento 
vegetativo.

Como houve problemas de 
germinação das sementes, foi 
necessário o replantio da soja, 
em uma percentagem muito pe-
quena da área semeada, como 
consequência da grande inten-
sidade de chuvas do final de 
outubro sobre as áreas recém-
-plantadas, prejudicas em razão 
da crosta de terra, formada pelo 
acúmulo de água e também pela 
erosão laminar e tombamento 
de plântulas (damping off). 

Emater

Aconteceu, no dia 09 de no-
vembro, no Auditório do Cen-
tro de Convivência Irmã Dulce, 
o 1º Seminário de Conselhos 
de Políticas Públicas do Muni-
cípio de Três Passos. O evento 
foi uma promoção conjunta da 
Administração Municipal, atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e do Conse-
lho Municipal de Assistência 
Social.

O Seminário surgiu a partir 
de uma deliberação advinda da 
VIII Conferência Municipal 
de Assistência Social, realiza-
da em junho de 2017, e tinha 

como objetivo principal a troca 
de boas práticas entre os Con-
selhos de Políticas Públicas do 
Município.

A primeira palestra do even-
to, foi ministrada pela assistente 
social da Emater/RS-ASCAR, 
Isolete Magali Georg Bacca, 
com o tema “O papel dos con-
selheiros na articulação das Po-
líticas Públicas”. Na sequência, 
a procuradora do Município de 
Três Passos, advogada Gecia-
na Seffrin, proferiu a segunda 
palestra, que teve como tema 
“Aporte Legal: Compromisso 
e responsabilidade dos Conse-
lheiros de Direitos”.

Três Passos promoveu o 1º 
Seminário de Conselhos de 

Políticas Pública



ROTA DO YUCUMÃ, 16 de Novembro 2018 13GERAL
COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Operação do DAER minimiza
 buraqueira na rodovia 330

Servidores da 17ª Superin-
tendência Regional do Depar-
tamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (DAER) realiza-
ram uma operação tapa-buraco, 
na tarde da última sexta-feira 
(09), na ERS 330 entre Mira-
guaí e Tenente Portela.

Um funcionário da autar-
quia estadual afirmou para a 
reportagem do site Clic Portela 
que havia cerca de duas tone-
ladas de massa asfáltica para o 
trabalho. No entanto, tudo indi-
ca que a quantidade de material 
não foi suficiente para finalizar 
a operação no percurso de apro-
ximadamente 18 quilômetros, 
pois inúmeros buracos perma-
necem abertos, especialmente 
entre o setor indígena do ABC 
e o início do perímetro urbano 
de Tenente Portela.

Na semana passada, vários 
buracos existentes no trajeto 
entre a cidade de Tenente Por-
tela e a localidade de Gameli-

nhas foram contornados com 
tinta branca. A reportagem do 
site Clic Portela tentou des-
cobriu o autor da pintura para 
esclarecer se era uma forma de 
protesto ou simplesmente para 
alertar os motoristas sobre a bu-
raqueira na pista.

A precariedade da ERS 330, 
entre Tenente Portela e o distri-
to de Tronqueiras em Miraguaí, 

aumentou significativamente 
com os últimos períodos chuvo-
sos, cuja água e a umidade con-
tribuíram para o crescimento e 
surgimento de novas imperfei-
ções no asfalto. Em alguns ca-
sos, o tamanho e a profundida-
de dos buracos impressionavam 
e, sem dúvidas, eram capazes 
de provocar sérias avarias em 
veículos.

Reparos na estrada foram efetuados na tarde desta sexta-feira

Executivo de Redentora investe na 
renovação da frota de veículos

Foi realizada na tarde desta 
segunda-feira (12), a entrega 
dos três veículos novos. De 
acordo com o Poder Executivo, 
as duas Fiat Fiorino serão utili-
zadas pela secretaria municipal 
de Agricultura e Meio Ambien-
te. Já o Fiat Pálio Weekend fi-
cará a disposição na secretaria 
municipal de Saúde.

As aquisições custaram qua-

se R$ 190 mil. Para a compra 
dos utilitários, os recursos fo-
ram disponibilizados pelo mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário, através do programa 
Territórios da Cidadania No-
roeste Colonial. Já a aquisição 
do Pálio Weekend foi efetua-
da com verba do ministério da 
Saúde, por indicação do depu-
tado federal Pompeo de Mattos. 
Redentora foi um dos poucos 
municípios gaúchos que conse-

guiram a adesão ao programa.
Conforme o prefeito Nilson 

Paulo Costa, a finalidade dos 
veículos é atender às demandas 
da agricultura familiar. – Serão 
realizadas reuniões para de-
finir como os furgões vão ser 
utilizados – afirma o manda-
tário, acrescentando que, com 
os recursos restantes do referi-
do programa, serão adquiridos 
equipamentos para atender à 
agricultura familiar.

Entrega das duas Fiat Fiorino e da Fiat Pálio Weekend
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    (...) O código de honra daqueles 
homens possuía o nítido sabor espanhol. Falavam muito em hon-
ra. No fim de contas o que realmente importava para eles era 
“ser macho”. Outra preocupação dominante era “não ser corno”. 
Não levar desaforo para casa, saber montar bem e ter tomado 
parte pelo menos numa guerra eram as glórias supremas daquela 
gente meio bárbara que ainda bebia água em guampas de boi. 
E a importância que o cavalo tinha na vida da Província! Para 
os “contentinos” o cavalo era um instrumento de trabalho e ao 
mesmo tempo uma arma de guerra, um companheiro, um meio 
de transporte; para alguns gaúchos solitários a égua servia even-
tualmente de esposa. –ÉRICO VERÍSSIMO – O Continente – 
Editora Globo/Porto Alegre-RS/1962, p.363.

         Originários das raças ibéricas, andaluz e lusitano, que 
na época da colonização, foram trazidas pelos portugueses e es-
panhóis, espalharam-se principalmente pelos pampas sul-ame-
ricanos, incluindo Argentina, Brasil, Paraguai, Chile e Uruguai.

          Em 1493 cavalos espanhóis pisaram pela primeira vez 
nas Américas, na Ilha La Espanõla, hoje São Domingos.

           Os cavalos que suportaram a travessia do Oceano 
Atlântico, nas condições precárias daquela época, eram muito 
resistentes e logo se adaptaram às novas condições de clima e 
alimentação reproduzindo-se mais e mais. Com os anos, esses 
sobreviventes da seleção natural feita pelas condições inóspitas 
do meio, reproduziam-se tanto que superaram as necessidades e 
possibilidades dos primeiros colonizadores, que já não podiam 
manter todos sob controle. Isso aconteceu tanto no Norte, quanto 
no sul das Américas.

          Assim, os rebanhos primitivos de cavalos se dispersa-
ram, esqueceram a domesticação e formaram grandes rebanhos 
selvagens, que no México foram chamados de “mestenos”, nos 
Estados Unidos de “mustang”, no Caribe e na America Central 
foram chamados de “cimarrones”, no Rio da Prata os designaram 
como “baguales”.

          Esses animais se tornaram selvagens desenvolveram ca-
racterísticas como força, rusticidade e adaptação ao meio. Eram 
animais de estrutura excepcional com funcionalidade e morfolo-
gia superiores.

          Mesmo antes de serem registrados como “raça crioula”, 
foram companheiros inseparáveis dos pioneiros que colonizaram 
o Sul do país, sendo por muito tempo o único meio de transporte, 
tanto dos fazendeiros quanto das tropas que fizeram revoluções e 
defenderam as fronteiras no Sul do Brasil.

          E, 1932, com a criação da ABCCC – Associação 
Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, iniciou-se a seleção 
genética e o aperfeiçoamento da raça, que se revelou ideal para 
a lida com o gado bovino nas fazendas, também apresentou ex-
celente desempenho em competições que reproduzem a vida no 
campo, como apartação de bois e o tiro de laço.

        Apesar de conhecido por sua docilidade e inteligência, o 
principal trunfo do cavalo crioulo é a sua resistência física. Pes-
quisadores da Universidade de Massachusetts ficaram abismados 
com seu condicionamento físico. Na última grande prova de re-
sistência da raça crioula na Argentina, que durou 15 dias e teve 
um percurso de 750 quilômetros, participaram apenas cavalos 
alimentados exclusivamente a pasto. Os pesquisadores mediram, 
entre outros, os níveis de potássio no organismo dos animais du-
rante a prova. Todos ficaram impressionados como os cavalos 
crioulos conseguiram sobreviver com um nível de potássio tão 
pequeno, que foi sendo consumido pelo esforço físico. Outros 
animais não teriam resistido.

        A eficiência funcional do Crioulo, sua rusticidade, lon-
gevidade e melhor relação custo benefício atraíram muita gente 
para a raça. As provas funcionais organizadas pela Associação 
Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, originaram o Freio 
de Ouro, uma competição realizada unicamente por esta raça, 
testando todo o potencial e habilidade envolvendo mais de 800 
animais em mais de 30 provas. Essa superioridade racial motivou 
a expansão para outros tipos de provas onde o cavalo crioulo de 
adapta muito bem, como cavalgadas, provas de laço, rédeas e en-
duros, nas quais vem se destacando e com maiores premiações.

   Até a próxima.

A Imponente Raça do 
Cavalo Crioulo
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Tem Vero? 
Vai de CresolCard!

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

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

Ciclistas de Tenente Portela participaram do 
10º Desafio Serra do Rio do Rastro

Seis integrantes do grupo 
Pedal Portela participaram no 
último fim de semana, do 10º 
Desafio Serra do Rio do Rastro 
em Santa Catarina. A progra-
mação oficial começou no sá-
bado (10), na cidade de Lauro 
Müller, com a entrega dos kits 
para os inscritos no evento ci-
clístico.

Logo ao amanhecer do do-
mingo (11), os 1.179 partici-
pantes oriundos de 18 estados 
brasileiros já se aglomeravam 
em frente ao ginásio de espor-
tes Nelson Righetto, em Lauro 
Müller. A prova foi dividida em 
categorias e as largadas ocorre-
ram com intervalos de dez mi-
nutos, entre as 06h40min e as 
07h00min.

O ciclista e empresário de 
Tenente Portela, Paulo Schnei-
der, disse que a intenção não 
era competir, mas sim, eviden-
ciar o nome do grupo Pedal 
Portela para outros adeptos do 

ciclismo. – Fomos com o único 
intuito de participar e concluir 
o percurso. Foi uma superação 
pessoal para cada um de nós. 
Além disso, andar de bicicleta 
traz muitos benefícios para a 
saúde – salientou o empresário.

Do local de partida em Lau-

ro Müller até o mirante da Serra 
do Rio do Rastro, em Bom Jar-
dim da Serra, são 24,6 quilôme-
tros. O trajeto possui 284 cur-
vas, com uma pendência média 
de 5%. A subida parte dos 200 
metros de altitude para mais de 
1,4 mil metros. Vale salientar 

que o ponto mais 
alto fica a 1.421 me-
tros acima do nível 
do mar.

Paulo Schneider, 
Fernando Foletto, 

Bruno Sgarbossa, André dos 
Santos, Andrey Pereira e Ra-
mon dos Santos, finalizaram o 
percurso com tempos que va-
riaram entre duas e três horas. 
– Foi a primeira vez que par-
ticipamos. É uma experiência 
incrível poder subir e descer a 
Serra do Rio do Rastro numa 

bicicleta – frisou Paulo Schnei-
der, acrescentando que o gru-
po já pensa em se inscrever no 
evento de ciclismo que aconte-
cerá em março de 2019 no de-
serto do Atacama, no Chile.

Recém-criado e já contabili-
zando cerca de 80 integrantes, 
o grupo Pedal Portela organiza-
rá um evento de nível regional 
no próximo dia 02 de dezem-
bro, em Tenente Portela. Será 
a etapa final do Circuito Norte 
Alto Uruguai de Mountain Bike 
(MTB).

Integrantes do grupo Pedal Portela que participaram do desafio em Santa Catarina
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Moradores da região central 
de Tenente Portela reclamaram 
a nossa reportagem sobre o som 
alto dos automóveis principal-

mente nos finais de semanas 
e cobram um posicionamento 
policial efetivo que amenize a 
situação. Os equipamentos au-
tomotivos quando elevam os 
decibéis prejudicam o sossego 
dia e noite dos prédios e casas 
localizadas no centro e bairros 
da cidade deixando cidadãos 
indignados. Em meio a indig-
nação, a população aponta, em 
alguns casos, que a falta de ini-
ciativa policial possa um fator 
que promove a propagação do 
problema. 

Segundo dados coletados 
por nossa reportagem desde o 
dia 1º de novembro deste ano, 
três veículos tiveram equipa-

mentos apreendidos no muni-
cípio, fora as notificações feitas 
em diversos casos de perturba-
ções de som, que vão desde o 
rádio dentro de moradias até 
veículos transitando pelas vias 
públicas. A Brigada Militar 
afirmou que iniciativas como 

patrulhamento noturno e diurno 
até a verificação de denúncias 
são executadas pela guarnição 
durante todo ano para garantir 
a tranquilidade no meio urbano.  

Existe a crença de que nin-
guém tem direito de fazer ba-
rulho excessivo com perturba-
ção do sossego das 22 horas de 
um dia as 5 horas da manhã do 
outro, mas isso não é verdade. 
Denúncias podem ser feitas a 
qualquer hora, pois subentende-
-se que qualquer ação conside-
rada incomodativa pelo cidadão 
deve ser notificada as autorida-
des policiais para que possa ser 
feita uma verificação, aborda-
gem, apreensão do material, 
veículo ou prisão do indivíduo. 

Noites quentes de sexta-
-feira a domingo são as prin-
cipais características do perfil 
das queixas de som alto regis-
tradas pelos telefones policiais 
que ocorrem durante todo ano 
em Tenente Portela. Desde o 
primeiro dia de setembro até 
o início deste mês, nenhuma 
ocorrência foi registrada de po-
luição sonora segundo a BM, 
fato este que pode mostra a 
influência das características 
temporais e climáticas na exe-
cução das infrações. Não há um 
equipamento específico para 
constatar a ultrapassagem do 
volume permitido de rádios e 
alto-falantes, cabendo a percep-
ção das polícias analisar a situ-

Tenente Portela: Brigada Militar esclarece 
sobre ações contra perturbações

ação e determinar a sentença a 
ser executada. 

Já é costumeiro que com a 
chegada do final de ano e da 
estação verão a insciência de 
ocorrências aumentem. A Bri-
gada orienta que sejam feitas 
reclamações anônimas quando 
houver perturbações sonoras, 
para que sejam combatidas 
antes de gerar dor de cabeça 
e possíveis atritos. Telefones 
996832123 ou 3551-1344 estão 
disponíveis para ouvidoria da 
população. 

O que será feito no 
caso de perturbação 

do sossego?

No caso de uma reclamação 
por perturbação do sossego, o 
responsável pela contravenção 
será, primeiro, advertido sobre 
seu ato, seja ele qual for, sendo 
solicitado que pare com a per-
turbação. No caso de persistir, 
poderá ser preso, já que estará 
cometendo o crime de desobe-
diência, sendo também apreen-
dido o objeto que está causan-
do a perturbação, quando for o 
caso.

Um motorista que esteja 
com o som alto demais em qual-
quer lugar, também pode passar 
pela mesma situação, sendo 
advertido pelo policial sobre o 
incômodo que está provocando. 
Se o motorista não parar com o 
som alto, terá cometido, antes, 

uma contravenção e, em segui-
da, o crime de desobediência, 
previsto no artigo 330 do Códi-
go Penal, uma vez que a ordem 
do policial está dentro da lei.

Se, mesmo assim, o mo-
torista não parar com o som e 
não desligá-lo, o policial de-
verá proceder à apreensão do 
veículo envolvido, aplicando 
uma multa ao seu proprietário, 
constatado que está o abuso na 
emissão de sons e ruídos em 
logradouros públicos, também 
obedecendo o que está no Có-
digo de Trânsito Brasileiro, no 
artigo 229.

Vale lembrar que o termo 
perturbação do sossego é abran-
gente, de acordo com o artigo 
42 da Lei Federal das Contra-
venções Penais (Lei nº 3.688, 
de 3 de outubro de 1941), qual-
quer cidadão brasileiro está 
sujeito a multa, ou reclusão de 
quinze dias a três meses, ao 
perturbar o sossego alheio com 
gritaria e algazarra, por exercer 
profissão incômoda ou ruidosa, 
abusar de instrumentos sonoros 
e provocar o barulho animal. 
É válido ressaltar também que 
existem leis estaduais e munici-
pais que também determinam a 
lei do silencio dentro do territó-
rio no qual administram.   

Por exemplo, o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) dis-
põe sobre isso em seu artigo 
228 que se considere infração 
“usar no veículo equipamen-
to com som em volume ou 
frequência que não sejam au-
torizados pelo CONTRAN”. 
Entretanto, o CTB prevê a 
possibilidade de aplicação de 
medida administrativa. Neste 
caso, o veículo pode ser retido 
para que as alterações necessá-
rias sejam realizadas. Em casos 
de crimes de transito que ultra-
passam dois anos de pena como 
exemplos embriaguez ao volan-
te, desacato a autoridade, o caso 
é encaminhado para Delegacia 
de Polícia. 

Fotos divulgação 7º BPM

Brigada Militar tem atendido diversas ocorrências do tipo

Diversos equipamentos já foram apreendidos pela Brigada Militar na região

Raiana Silva
Especial
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7º BPM vai sediar curso de forma-
ção de novos Policiais Militares

Gremistas fazem melhorias em Trevo 
da RST-472 em Tenente Portela

Administração de Redentora orna-
menta cidade para o Natal

Vereadores de Três protocolam pedido 
de providência para 472

Operação Anjos da Guarda apreen-
de menores em Tenente Portela

Derrubadas realiza distribuição 
de uniformes escolares
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Comissão viaja a Brasília em busca de 
ajuda ao Hospital Santo Antônio

Uma comissão formada por pelo menos 10 prefeitos da Amuceleiro e da Amzop viajarão a Brasília na 
próxima terça-feira para tentar buscar ajuda ao Hospital Santo Antônio. O grupo que será liderado pelo 
prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, terá por objetivo visitar líderes de bancadas gaúchas, gabi-
netes de deputados e ministérios, entre eles o da saúde, com a intenção de cobrar recursos para a entidade.

Segundo o prefeito Clairton Carboni, nesses últimos dias, ele participou, junto com o empresário An-
derson Braucks, de diversas ações no campo político para ajudar a entidade. Ele explicou que estiveram 
reunidos com prefeitos da microrregião atendida pelo HSA, presidentes de câmaras de vereadores e com 
os prefeitos de todos os municípios da Amzop. A intenção foi buscar apoio político para pressionar Brasília 
na busca pela liberação de recursos. Ele disse que todos os prefeitos e vereadores se mostraram dispostos 
a ajudar a entidade uma vez que eles entendem a importância do HSA dentro da demanda de saúde da re-
gião. Uma comissão foi formada por políticos, empresários e membros da diretoria para ajudar a entidade 
na busca por recursos.

Uma reunião também foi realizada com o juiz de direito de Tenente Portela, Drº Luís Gustavo Negri 
Garcia, com a presença da OAB/RS, colocando-o a par da situação e pedindo ajuda ao poder judiciário. 
Há um movimento também em diversas Câmaras Municipais de Vereadores para que essas repassem as so-
bras do ano legislativo para a entidade. Um acerto foi articulado com Derrubadas que até então não estava 
chegando a um entendimento com o HSA, mas que, segundo o prefeito de Portela, agora voltará a efetuar 
repasses financeiros para entidade.

Na quarta-feira, 14, a noite, uma reunião no Centro Cultural de Tenente Portela encabeçada pela ACI, 
discutiu a forma com que o empresariado de Tenente Portela pode auxiliar a entidade de saúde. Algumas 
demandas foram elencadas como abertura de contas para doações. Alguns empresários já se disponibiliza-
ram em ajudar a entidade financeiramente. A união em torno da entidade deve fazer uma grande diferença.

Reunião da ACI em Tenente Portela com 
empresários locais. No detalhe, reunião com 
prefeitos da Amzop ocorrida na cidade de 
Seberi.
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