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Falando de Política
Por Percival Puggina

Opinião

QUE EDUCAÇÃO ESPERAR 
DE TAIS PROFESSORES?

Como sabem meus leitores habituais, é comum que eu escreva 
sobre o malfadado uso e abuso da Educação por militantes políti-
cos. Em vista disso, formei uma coleção preciosa de depoimentos 
e testemunhos sobre o uso perverso da sala de aula em prejuízo do 
que é essencial à atividade docente. São alunos, pais de alunos e 
professores que me escrevem relatando a própria experiência. Um 
dia ainda vou publicar esse material.

Os humilhantes indicadores de qualidade do nosso ensino po-
dem ser atribuídos a muitas causas, mas entre elas jamais estará a 
atuação de professores que se empenhem na aprendizagem. E sem-
pre avultará entre as causas do fracasso a conduta daqueles que es-
tão mais preocupados com o que denominam “construção da cida-
dania”. Dê uma pesquisada na rede sobre “pedagogia e cidadania” e 
você entenderá melhor o que estou afirmando.

Se quase todas as universidades federais do país promoveram, 
nos últimos meses, cursos de extensão sobre “o golpe” de 2016, 
valendo-se, para isso, do espaço público e de recursos públicos, 
como haveremos de nos surpreender quando o orçamento da União, 
a máquina estatal e os poderes de Estado forem desviados para fins 
análogos?

Bilhões produzidos pelas mãos operosas do povo brasileiro, de-
dicadas a agregar valor e a merecer o pão com o suor do rosto se 
convertem em tributo e são jogados fora sem que suscitem interjei-
ções ou pontos de exclamação. Desde cedo, o brasileiro está sendo 
amestrado a conviver com isso. Dessa rotina, pedagogia e dialética 
nascem obras que começam e não terminam, asquerosas negocia-
tas, milionárias campanhas eleitorais e doações a governantes igual-
mente inescrupulosos. Não, não cabem interjeições se essas permis-
sões são ensinadas como atributos da cidadania e se suas principais 
manifestações, absolvidas dentro das salas de aula, são consagradas 
pelo mau exemplo de tantos professores militantes.

Dois episódios muito representativos do que descrevi acontece-
ram nesta última semana aqui no Rio Grande do Sul. Na UFRGS, 
o Diretório Central de Estudantes (DCE) montou um comitê para 
desenvolver a campanha eleitoral de Haddad e Manuela, a dupla de 
estepes do preso de Curitiba. Felizmente, quando tudo estava pronto 
para entrar em ruidosa e escandalosa operação, a Reitoria acordou 
e proibiu a iniciativa. Creiam: os alunos não aprenderam sozinhos a 
fazer esse tipo de coisa. O ato convocatório iniciava assim:

A juventude do Triplex que fará o Brasil feliz de novo vem con-
vidar para o lançamento do Comitê Haddad e Manuela na UFRGS, 
evento organizado por estudantes da Universidade em apoio à can-
didatura de Fernando Haddad.

O Golpe segue em curso no nosso país. Nesta nova etapa, im-
pediram Lula de ser candidato, mas nós seguiremos lutando. Agora 
Haddad é Lula e Lula é Haddad. Vamos firmes no 13!

Triplex! Compre-o quem quiser. Simultaneamente, o TRE-RS, 
proibiu o Sindicato dos Professores do Estado – CPERS Sindica-
to – de fazer propaganda contra a candidatura do governador nas 
dependências das escolas estaduais. O sindicato sempre achou que 
seus filiados eram donos das salas de aula e, portanto, das escolas. 
Num momento eleitoral, nada mais oportuno do que montar uma 
caravana custeada pelos colegas e sair por aí, em missão política a 
ser cumprida dentro das escolas.

Em outras palavras, o sindicato bebeu água na mesmíssima ver-
tente de todos os abusos: um suposto direito democrático do uso 
privado dos espaços e meios públicos, justificado pela inefável no-
breza da causa... E quem não concorda é “fascista”.

Tela de equívocos

Por Chico Viana

O 20 de setembro
Nesta quinta-feira o Rio Grande do Sul, a exemplo do que acontece 

todos os anos, comemorou com toda a pompa e circunstância o 20 de 
Setembro, reconhecido por lei como Dia do Gaúcho.

A data marca o inicio da Revolução Farroupilha, iniciada em 1835, 
na qual o Rio Grande do Sul, por uma série de fatores econômicos,  políticos e bélicos revoltou-se 
contra o governo imperial, travando a mais longa batalha bélica do território americano. Foram 10 anos 
de guerra e rivalidade.

A batalha tornou-se Guerra a partir de 1936, quando a Província de São Pedro do Rio Grande 
do Sul, tornou-se República Riograndense.  Apesar de algumas duras derrotas sofridas nas batalhas 
campais, a República triunfou sobre o império até por volta de 1940, quando houve uma quebra na 
hegemonia de poder interno e a organização do governo passou a ruir.

A Guerra dos Farrapos passou os últimos cinco anos com enormes dificuldades. Os recursos para 
manter uma guerra e abastecer as tropas passaram a ser mais escassos e um grupo do alto comando far-
roupilha já almejava um acordo com os imperialistas para por fim a Guerra e acabar com a República.

O fim do confronto começou a ser escrito de fato a partir de 1943 com a saída do General Bento 
Gonçalves do comando farroupilha entregando o cargo para David Canabarro que já almejava um fim 
para a matança, que naquele momento já afogava o estado em uma grande crise econômica.

A paz veio em novembro de 1844. Naquele mês ocorreram as últimas duas batalhas e foi finalizada 
com o tratado de Ponche Verde assinado em 1º de março de 1845.

A conquista do futuro Duque de Caxias foi psicológica. Ele convenceu os líderes farroupilhas que 
o verdadeiro inimigo não era o império e sim a Cisplatina, formada por Argentina, Uruguaí e Paraguaí, 
tanto é que nasceu ali a chama que alguns anos mais tarde eclodiria na Guerra do Paraguai.

A mistificação em torno dessa época foi o que criou essa aura guerreira e extremamente bairrista do 
Gaúcho, que vê nessa luta, o desejo de seus antepassados em jamais baixar a cabeça diante de qualquer 
que seja a injustiça onde não importa o que aconteça, e nem para onde vá, ter nesse estado, pelo menos 
em espírito, o melhor do mundo.

Bom ou ruim, certo ou errado, a Revolução Farroupilhas foi a primeira batida de tambor verdadei-
ramente forte de que uma República era necessária. Levou mais de 40 anos para que isso acontecesse 
de fato, mas nasceu aqui o desejo de liberdade e o fim da soberania individual que foi substituída pela 
ideia absoluta de que o poder emana do povo.

O nosso tricolor brasão permanece altivo para nos lembrar que é nosso dever, por honra aos nossos 
antepassados, a defesa da Liberdade, Igualdade e Humanidade.  Pelo passado, pelo presente e princi-
palmente pelo futuro, precisamos pensar nisso.

Dizem que no início dos tempos não havia distância entre as palavras e as coisas. Cada objeto ou ser eram 
o que significavam e, reciprocamente, significavam o que eram.  A palavra “fogo” queimava, a palavra “medo” 
tremia, e um vocábulo como “dor” não deixava de sofrer.

   Falar disso é entrar no reino da animização, mas não podemos fugir da metáfora quando nos referimos às 
origens do homem e da linguagem. A própria idéia de que palavra e coisa se identificavam é uma interpretação 
mítica.  

Quem éramos antes de começarmos a falar? A Bíblia remonta o início de tudo à palavra: “No princípio era o 
Verbo”. Isto significa que para as Escrituras antes da palavra não havia o homem. A linguagem é que nos engen-
drou. Lacan repetiria essa idéia séculos depois ao afirmar que o homem não fala porque é; é porque fala.   

 Especulações metafísicas à parte, sabemos hoje com clareza que é próprio das palavras representar o que 
não são. O pai da lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, descreve essa característica como arbitrariedade 
do signo. Os signos são arbitrários porque não existe relação necessária entre eles e os objetos ou seres que de-
signam.

  O que nos faz chamar bola de “bola”? O artefato esférico de couro com que jogamos uma boa pelada bem 
podia se chamar “lingüiça”. E diríamos com a maior naturalidade: “chute a lingüiça”, “rebata a lingüiça”, “en-
caixe a lingüiça”.   

 Se o sentido das palavras é convencional, não existe uma essência da linguagem. Toda semântica, ou seja, 
toda relação entre significante e significado envolve uma mentira, um jogo em que a verdade se dissimula pela 
própria insuficiência do signo.

 Se acrescentamos a isto a natural má-fé do ser humano, que é um mestre na arte de disfarçar seus desejos e 
intenções, compreendemos o quanto estamos longe de nos entendermos. A comunicação entre os homens é uma 
teia de equívocos, em que cada um imagina dizer o que os outros supõem estar ouvindo.

Chico Viana, doutor em Literatura, um dos maiores especialistas em Lingua Portuguesa do Brasil. Fun-
dador do Curso Chico Viana de Redação, o mais respeitado curso preparatório do país.
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HumorUma semana de bóias festas e homenagens... Coisas do Brasil 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, 
na tarde deste domingo (16), um Fiat Tem-

pra com 17 pessoas  entre eles 
um bebe de 4 meses.– o veículo 
tem capacidade apenas para mo-
torista e mais quatro passageiros. 

O carro passava pelo km 8 da BR-040, na 
altura de Santa Maria, no Distrito Federal, 
quando foi parado pelos policiais se cons-
tatou que o motorista não tinha habilitação.

Museu ameaçado
O Museu Municipal da Colonização na ci-

dade de Três Passos, localizado no Parque 
de Exposições Egon Júlio Goelzer, deverá 
ser demolido nas próximas semanas. Se-

gundo informações, a casa que 
abriga o museu está em situação 
precária, tomada pelos cupins, e 
que pode ruir se não for tomada 

alguma providência. Os objetos seriam ar-
mazenados e a área onde esta o prédio será 
cedida à Feicap. O anúncio provocou uma 
polêmica na cidade. Há quem ache que a 
municipalidade tem apenas o interesse de 
ceder a área para a feira e que o museu es-
taria sendo relegado a um plano secundário.

Na espera de reparos
Depois de uma meia sola no trecho da RST-
472 entre a ponte do turvo e a cidade de 
Três Passos, o DAER, em ritmo de atenção 
às reivindicações nesta época pré eleitoral, 
deve reparar a RS-330 , em especial no tre-
cho que liga Portela/Redentora. Além de 
tapa buracos, se faz urgente o serviço de 
roçada na RST-472 entre Portela e a ponte 
do Guarita. Em alguns locais a mata invade 
a pista e dificulta muito a visibilidade dos 
motoristas, em especial em algumas curvas 
da rodovia.

A semana farroupilha, que acontece em comemoração a uma guerra que pretendia tornar o 
sul um país independente, rompendo as ligações com o governo central entre 1835-1845, 
mobiliza CTGs, escolas e comunidades pelo Rio Grande à fora e até em outros estados do 
País, nos meados de setembro. A revolução, que à bem da verdade, iniciou com o descon-
tentamento do preço pago ao charque dos estancieiros do sul em detrimento a carne seca do 
nordeste, não teve vitoriosos. No entanto o confronto, para nos sulista, é  lembrado como 
uma epopeia de resistência e desafios.
A comemoração destes eventos à cada ano que passa  mobiliza 
mais gente. Nos acampamentos farrapos, que simbolizam as 
dificuldades dos “esfarrapados” que resistiram por uma década 
confrontos com o poder central, coabita o luxo de “pilchas”que 
saem do roupeiro uma vez por ano e a  boa alimentação. A 
fartura da carne de primeira é sapecada nos fogos de chão e nas 
churrasqueiras. Uma opulência que contrasta com as costanei-
ras dos ranchos humildes.
Como em todo o território sulino, aqui a tradição trilha os mes-
mos caminhos. 
O acampamento farroupilha portelense, este ano a cargo do CTG Guardiões da Frontei-
ra acolhe 60 construções toscas e dezenas de tradicionalistas, alguns de fato e outros de 
ocasião. O alta das comemorações são as apresentações artísticas e os bailões. Neste ano 
a abertura do evento prestou uma homenagem à Paixão Cortes, um ícone do moderno res-
gate da tradição gaúcha, falecido à poucas semanas.
O primeiro evento marcante foi o baile de abertura com o grupo Quero-quero, que deixou 
sua marca na cultura gaúcha com a música “Entrando no M’Bororé”, mas tem mais, além 
de gincanas, festival de canto, concursos de danças e o ponto alto será  o show o do cantor 
nativista Joca Martins. Tudo em nome do amor pelo Rio Grande.

***Na batalha eleitoral travada no face-
book vale tudo. Até briga de titular com 
concorrente afetiva....
***Nesta semana uma 17 lascou a lenha 
numa 13 dizendo: “Vocês comunistas nem 
respeitam o marido das outras...” kkk
***Pelo jeito a vida virtual vai se tornar 
monótona depois da eleição. Como todo 
mundo tá excluindo quem não pensa igual, 
os papos pós eleição serão tediosos...kkk
***Dizem por aí que o chifre maior é de 
quem se consola com justificativas vazias....
***Dizem que a  eleição que era para es-
colher alguém competente para governar o 
País se tornou no “buquemeque” entre es-
querda e direita.
***Dizem que se o PT vencer é muito bom 
para Portela...

***O vice prefeito terá alguém de seu par-
tido (PCdoB) com poder em Brasília....(a 
Manuela... rs)
*** A homenagem aos organizadores da 
semana farroupilha na Câmara teve curio-
sidades...
***Um dos edis aproveitou o evento e fez 
um discurso pedindo votos para o seu can-
didato nestas eleições...
***Já o coordenador, inclusive a tia, trocou 
o nome dele no protocolo....kkk
***Dizem por aí que aos poucos o Cleiton 
Figueiredo vai apresentando seus talentos 
escondidos.
*** Numa festa o homem se meteu a la-
çador, agora no gaitaço da Província se ar-
riscou na cantoria. Com musica de autoria 
própria e tudo. Mas que tal o Bagual...

A secretária notou que o 
chefe, o Velhinho Pé-na-Cova, estava com 
zíper aberto, no meio de uma reunião de 
diretoria, e tentou avisá-lo sem chamar a 
atenção dos demais:
– Chefe, o sr. esqueceu a porta da sua gara-
gem aberta.
Ele entende, fecha o zíper, e sussurra no ou-
vido dela:
– Por acaso a sra. chegou a ver a minha 
BMW vermelha?
– Não senhor. Tudo que eu vi foi um fusqui-
nha desbotado com os dois pneus dianteiros 
totalmente murchos.

           

Roberto está no motel com a amante. De 
repente, ela diz:
– Amor, por favor, corte essa barba.
– Não posso, diz ele. Você sabe que minha 
mulher adora essa barba, ela não quer que 
eu tire de jeito nenhum.
Mas a amante insiste tanto que ele acaba 
concordando. Assim, após o trabalho ele 
passa na barbearia e tira a barba. Depois vai 
num jantar de negócios.
Acaba chegando tarde em casa e se deita 
sem fazer nenhum ruído.
A mulher desperta ligeiramente, e ainda 
sonolenta passa a mão no rosto dele e ex-
clama:
– Puxa Alfredo, você ainda está aqui? Vai 
embora logo que meu marido já deve estar 
chegando.
**********************************
Uma bela mulher vai a um médico e pede 
para fazer um exame completo.

Ele a examina e diz: – sua pressão, seu pul-
mão e seu coração estão ótimos! Agora
quero ver essa coisinha que costuma meter 
as mulheres em confusão.
A mulher começa então a tirar a roupa. O 
médico a interrompe e diz:
– não, não! Vista-se, por favor. Eu só queria 
que você me mostrasse a língua…

Onde esta o Perro...
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Tenente Portela

GERAL

SÍNTESE DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 
17/09/2018.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereado-
res de Tenente Portela, às dezenove horas, em Sessão Solene, re-
alizada no dia 17 de setembro de 2018, com as seguintes presen-
ças: Vereador Presidente ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT; e 
Vereadores: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, RUBENS 
ANTONIO MARRONI FURINI/PROGRESSISTA, ROSAN-
GELA FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR 
ORTOLAN/MDB JOÃO ANTÔNIO GHELLER/MDB e DERLI 
DA SILVA/PSDB. Na abertura dos trabalhos o Presidente da casa 
saudou a todos os presentes e em seguida solicitou ao Secretário 
a leitura da convocação para a presente sessão solene, em home-
nagem à Semana Farroupilha.

Em seguida passou-se à composição da mesa dos trabalhos, 
convidando o Exmo. Senhor Prefeito Municipal Clairton Carboni 
e os Srs. Giordano Bruno Fornari, presidente do 9º Acampamen-
to Farroupilha, Evandro de Borba, Patrão do CTG Guardiões da 
Fronteira e Sidnei Tamiozzo, Patrão do CTG Sentinela da Fron-
teira. Em prosseguimento, fizeram o uso da palavra, além dos 
componentes da mesa, os Vereadores Natanael Diniz de Campos 
e João Antônio Gheller.

Por fim o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 
os trabalhos da presente Sessão Solene.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 18 
de setembro de 2018.

Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.
rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal 
de Tenente Portela.

Atendimento aos visitantes no Parque 
do Turvo é pauta de reunião na SEMA

Uma comitiva do Consór-
cio Turístico Rota do Yucu-
mã, formada por autoridades 
municipais e pessoas ligadas 
ao turismo regional, se reuniu 
com representantes da secre-
taria estadual do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(SEMA), em Porto Alegre. O 
encontro também teve a partici-
pação de diretores da secretaria 
estadual de Desenvolvimento 
Rural, Pesca e Cooperativismo 
(SDR).

Na reunião ocorrida nesta 
terça-feira (18), foram tratados 
assuntos pertinentes ao Parque 
Estadual do Turvo, como o 
atendimento ofertado aos visi-
tantes, a cessão da unidade de 
conservação para a prefeitura 

de Derrubadas ou Rota do Yu-
cumã e autorizações para a rea-
lização de pesquisas.

O Salto do Yucumã, situa-
do dentro do Parque Estadual 
do Turvo, é uma das maiores 
atrações turísticas da Região 

Noroeste do Rio Grande do Sul 
e recebe milhares de visitantes 
todos os anos. Recentemente, a 
SEMA alterou os dias em que a 
unidade de conservação perma-
nece aberta: de quinta a segun-
da-feira, das 08 às 18 horas.

Reunião foi localizada em Porto Alegre

Governo de Redentora
 entrega adubo orgânico 
para famílias indígenas

A secretaria municipal da 
Agricultura e Meio Ambiente 
efetuou a entrega de 64 tone-
ladas de adubo orgânico para 
a comunidade indígena. O pro-
duto foi adquirido por meio de 
recursos da Consulta Popular. 
Ao todo, foram beneficiadas 
cerca de 300 famílias da Terra 
do Guarita.

Conforme Iodai dos Santos, 
titular da pasta de Agricultura 

e Meio Ambiente de Reden-
tora, além do fornecimento de 
nutrientes, a adubação orgâni-
ca oferece uma série de outras 
vantagens. – A adubação orgâ-
nica ajuda a evitar a compac-
tação do solo, que impede a 
oxigenação e dificulta o desen-
volvimento das raízes; ajuda as 
plantas a absorverem melhor os 
nutrientes minerais e proporcio-
na maior retenção de água pelo 
solo – explicou o secretário.

Ascom/Redentora

Frederico Westphalen: HDP 
ganhará unidade de Oncologia

Entrega na Terra Indígena do Guarita

Aconteceu na última sexta-
-feira (14), no gabinete da pre-
feitura municipal de Frederico 
Westphalen, a assinatura do 
convênio que garantirá a libe-
ração de R$ 1,12 milhão para 
a construção da parte física do 
setor de Oncologia no Hospital 
Divina Providência (HDP) e 
R$ 200 mil para a aquisição de 
equipamentos. Outros R$ 130 
mil serão investidos na reforma 
do bloco cirúrgico da institui-
ção.

Na ocasião, o secretário 
estadual da Saúde, Francisco 
Paz, afirmou que o envio das 
verbas para o HDP depende da 
publicação no Diário Oficial 
do Estado, o que deve ocorrer 
nos próximos dias. – O funcio-
namento do setor de Oncologia 
em Frederico Westphalen é de 
fundamental importância, pois 

irá evitar o deslocamento de pa-
cientes com câncer para outras 
cidades, o que gera desgaste 
para as pessoas e despesas para 
as municipalidades – disse o se-
cretário.

O investimento no Hospital 
Divina Providência é resultado 
das prioridades elencadas na 
Consulta Popular do ano pas-
sado, quando mais de 24 mil 
eleitores residentes nos muni-
cípios que integram o Conselho 
Regional de Desenvolvimento 
do Médio Alto Uruguai (CO-
DEMAU) votaram a favor da 
demanda.

O prefeito José Alberto Pa-
nosso ressaltou que as obras da 
unidade de Oncologia junto ao 
HDP iniciarão em breve. – É 
um fato extraordinário a libe-
ração de recursos em favor do 
projeto de Oncologia e após 
seu funcionamento irá ameni-
zar a dor de muitas pessoas que 

são obrigadas a se deslocar até 
Erechim para serem atendidas – 
ponderou o chefe do Executivo 
de Frederico Westphalen.

– É uma grande notícia para 
toda a nossa região a garantia 
dos recursos e os encaminha-
mentos feitos pela adminis-
tração municipal de Frederico 
Westphalen, visando implantar 
o setor de Oncologia no HDP 
– frisou o Gílson de Carli, pre-
feito de Liberato Salzano e pre-
sidente da Associação dos Mu-
nicípios da Zona de Produção 
(AMZOP).

O presidente do Hospital 
Divina Providência, Ayres Ri-
zzi, destacou que a assinatura 
do convênio com a secretaria 
estadual da Saúde é um fato 
histórico e que encaminha o 
atendimento de uma demanda 
que vai beneficiar milhares de 
pessoas da região Norte do Rio 
Grande do Sul.

Anúncio foi feito na prefeitura de Frederico Westphalen

Clic Portela
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Nesta semana em que comemoramos os feitos da nossa história, 
quero abrir um parêntese para chamar a atenção para um capitulo da 
que não recebeu e não recebe o merecido reconhecimento. A partici-
pação do negro na Revolução Farroupilha.

Antes de mais nada você deve saber que eu não sou um historia-
dor. Apenas um leitor e como todo o leitor me interesso por alguns 
temas e deles adquiro informações e conhecimentos. A história dos 
Lanceiros Negros na Guerra dos Farrapos e a história de seu co-
mandante Coronel Teixeira Nunes me seduzem imensamente e por 
isso quero compartilhar esse meu fascínio com vocês nestas poucas 
linhas.

Os negros estiveram presentes na Guerra desde o início. Em 
1825 até 1828 o Brasil esteve envolvido na Guerra da Cisplatina 
e por tal feito muitos escravos, principalmente do Uruguai fugiram 
para o Brasil e se juntaram as tropas, naquele momento imperial.

Como escravos fugitivos após a guerra eles foram incorporados 
nos exércitos domésticos dos militares estancieiros do Rio Grande 
do Sul. Eles se ocupavam do trabalho de peão, e tinham alguns pri-
vilégios que os escravos daqui não tinham.

Na tomada de Porto Alegre, as tropas farroupilhas já traziam di-
versos negros. Conforme a revolta ganhava corpo e adesão nos pri-
meiros meses, mais estancieiros chegavam e junto com eles novos 
negros e índios. Eles estavam em praticamente todas as tropas da 
revolução.

Em 1936 o Tenente Joaquim Pedro Soares já ventilou a ideia de 
se criar uma divisão apenas de negros. A ideia não se tornou reali-
dade de imediato, no entanto, como seu comando maior era o Major 
Teixeira Nunes, um dos homens de confiança de Bento Gonçalves, 
este permitiu que houvesse uma guarnição de lanceiros negros.

No Seival em 11 de setembro daquele ano, quando o General 
Neto estava prestes a ser derrotado, o reforço das tropas de Teixeira 
Nunes foi a salvação da maior batalha de toda a revolução. Os ne-
gros se destacaram e em meio a todo clamor da vitória, duas decisões 
foram oficializadas, Neto declarou a República e deu a ordem para 
oficializar a divisão de Lanceiros Negros das tropas Farroupilhas.

Inicialmente as tropas foram comandadas Joaquim Pedro sob a 
supervisão de Teixeira Nunes, mas por ser uma tropa de lanceiros 
e pelas características de comando de Teixeira Nunes, esse passou 
para o comando direto dos lanceiros.

Depois de muitas batalhas que o espaço nos impede de detalhar 
veio a tentativa de paz que esbarrava em um único entrave. Os co-
mandantes Farroupilhas haviam prometidos que todos os negros que 
lutaram na Guerra seriam libertos. Isso era consenso entres os farra-
pos. Teixeira Nunes por outro lado, tinha a verve abolicionista e que-
ria a libertação de todos os escravos. Isso o colocou diversas vezes 
em confronto com o alto comando naquela oportunidade liderada 
por David Canabarro. O império queria que os negros guerreiros 
voltassem a condição de escravos.

Em novembro de 1944 houve um acordo de largar as armas para 
negociar a paz. Na localidade de Porongos em Pinheiro Machado, 
David Canabarro tomou uma decisão muito contraditória: Ele fez 
acampar as tropas separadas. Eram três grupos, separados pratica-
mente por etnia. Índios, Negros e Brancos.

Por ordem do comando Imperial no dia 13 de novembro a divisão 
de Lanceiros Negros foi atacada e massacrada. O alto poder de fogo 
do ataque aliado ao fato dos lanceiros estarem desarmados levou 
a quase dizimação das unidades. Muitos morreram e outros tantos 
foram feitos prisioneiros.

Teixeira Nunes e um grupo escapou. Dias depois, recebeu ordem 
de com seus lanceiros coletar impostos na retaguarda das tropas im-
periais. Os lanceiros foram novamente atacados, pelo mesmo grupa-
mento imperial, e desta vez foi dizimada inclusive com a morte de 
seu comandante. Essa foi a última batalha da Revolução Farroupilha 
e com a morte dos negros e do principal comandante abolicionista a 
paz foi assinada no ano seguinte em Ponche Verde.

Ainda hoje é contraditória a participação ou não de David Cana-
barro em um complô para dizimar os lanceiros negros. Seja como 
for, a nossa história ficou em dívida com os lanceiros e com a crença 
de liberdade e igualdade. Precisamos olhar com um pouco mais de 
carinho e respeito para essa clamorosa participação em nossa histó-
ria e dar-lhes o reconhecimento que lhes é merecido.

Os lanceiros negros

FAMURS busca solução para 
creches inacabadas no estado

Diante das dificuldades en-
frentadas pelos municípios para 
concluir as obras das creches 
do Programa Nacional de Rees-
truturação e Aquisição de Equi-
pamentos para a Rede Escolar 
Pública Infantil (Pró-Infância), 
a Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande 
do Sul (FAMURS) trouxe para 
Porto Alegre os técnicos do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE).

Durante a segunda e terça-
-feira desta semana, a equipe 
especializada do FNDE atendeu 
representantes de 31 das 39 pre-
feituras gaúchas que estão com 
as creches inacabadas. Além de 
buscar soluções para o proble-
ma, a iniciativa da FAMURS 
também gerou economia para 
os cofres dos municípios, por-
que não precisaram enviar co-
mitivas para tratar do assunto 
em Brasília.

Atualmente, a dificuldade 
da maioria dos gestores muni-
cipais é aportar recursos para 
o término das creches, pois o 
valor encaminhado pelo FNDE 
está defasado. Para os demais 
casos, os municípios foram 

orientados para migrar e seguir 
projetos de construção tradicio-
nal.

Nos dois dias, foram atendi-
dos representantes das prefeitu-
ras de Agudo, Arroio Grande, 
Barão do Triunfo, Bossoroca, 
Cachoeira do Sul, Candelária, 
Canoas, Capão do Leão, Cara-
zinho, Cidreira, Erechim, Es-
teio, Gravataí, Guaíba, Hulha 
Negra, Nova Hartz, Osório, 
Parobé, Pelotas, Pinheiro Ma-
chado, Portão, Porto Alegre, 
Rio Pardo, Sananduva, Santa 
Maria, Santana do Livramen-
to, Santo Ângelo, São Gabriel, 
São Sepé, Taquari, Tramandaí e 
Três Cachoeiras.

Pró-Infância:
Instituído pela Resolução 

nº 6, de 24 de abril de 2007, o 
Pró-Infância é uma das ações 
do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), do minis-
tério da Educação. O objetivo 
do programa é garantir o acesso 
de crianças a creches e escolas, 
além de melhorar a estrutura 
física da rede de educação in-

fantil.
A estimativa do Pró-Infân-

cia era construir 230 creches no 
Rio Grande do Sul. Contudo, 
apenas seis foram entregues. 
Isso ocorreu porque a MVC, 
umas das empresas vencedoras 
da licitação no país, decretou 
falência.

Como a construtora ofere-
cia uma tecnologia inovadora, 
outras empresas não puderam 
finalizar os trabalhos. Sem as 
creches em funcionamento, es-
tima-se que mais de cinco mil 
crianças deixam de ser atendi-
das em turno integral. No caso 
de atendimentos em dois turnos 
(manhã e tarde), mais de dez 
mil crianças são afetadas.

Tenente Portela
No Bairro Fries em Tenente 

Portela há uma creche inacaba-
da. Os trabalhos começaram e 
recomeçaram pelo menos duas 
vezes, mas a obra ainda não 
saiu do alicerce. Tenente Porte-
la enfrenta um déficit de vagas 
na educação infantil e a creche 
serviria para  amenizar tais nú-
meros. 

Técnicos do FNDE orientaram municípios visando destravar os projeto
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Não é de hoje que se fala sobre a importância 
de praticar alguma atividade física pelo ao 
menos 30 minutos por dia.  Sabemos que 

existem modalidades diferentes para a prática, des-
de a musculação, corrida, pilates ao tão popular trei-
namento funcional.

 Somos máquinas produzidas para realizar movi-
mentos. Isso mesmo, é natural para o nosso corpo 
estar em movimento, levantar objetos pesados, subir 
escadas, saltar, correr, pular...

 Porém, a cada dia, damos menos prioridade para 
essas tarefas. Desde descer um andar de elevador a 
usar uma escada, ou mesmo de preferir ir ao banco 
ao invés de dar aquela corridinha. É a partir daí que 
viramos estatística! 35% dos trabalhadores desen-
volvem Doenças Relacionadas ao Trabalho (DORT), 
onde 25% desses têm de optar pelo exercício físico 
para tratar-se. Quanto à inatividade física, você sabia 
que ela representa 33% da carga de todas as doen-
ças mundiais? Em outras palavras o sedentarismo 
possibilita o desenvolvimento de doenças crônicas 
como hipertensão, diabetes e até mesmo cânceres 
(principalmente de mama e de colon).

Mesmo com tanta reafirmação da importância de 
praticar um exercício físico, a escolha ainda é de cada 
um. Porém, se a resposta for ter saúde, exercite-se 
antes que você precise reabilitá-la. A fisioterapia é 
bastante recomendada na reabilitação e também na 
prevenção, como as aulas de pilates ou mesmo, em 
parceria com profissionais de Educação Física, reor-
ganizando parâmetros e limitando possíveis causas 
de disfunções que levam às dores.

É importante ressaltar que as dores musculares 
de um exercício bem realizado duram em média uma 
ou, no máximo, duas semanas. Já as doenças crôni-
cas podem te acompanhar para o resto da vida.

 Além da estética, praticar exercícios físicos é tra-
dução de qualidade de vida e saúde. Que o objetivo 
de ter “gominhos” no abdômen para verão seja re-
flexo de uma busca contínua de saúde o ano inteiro.

A única abordagem terapêutica científica válida 
para combater completamente a disfunção sedentá-
ria é a prevenção primária com a própria atividade 
física.

Exercício Físico Reduz Ris-
co de Doenças Crônicas

UCEFF de Itapiranga vai ofertar cursos 
de Odontologia e Educação Física

A  pró-reitora do Centro 
Universitário UCEFF de Itapi-
ranga-SC, Lenir Luft Schimitz, 
participou do programa Tribuna 
Popular, da Rádio Província no 
último sábado, onde conversou 
com o jornalista Jalmo Fornari 
comentando sobre as transfor-
mações da instituições e a mu-
dança da FAI Faculdades em 
Centro Universitário.

Ela explicou que essa mu-
dança ampliou as possibilidade 
e a autonomia da instituição e 
que com isso a instituição está 
em condições oferecer aos uni-
versitários uma gama maior de 

cursos.
Sobre as mudanças ela ci-

tou que o campus foi moderni-
zado, ou seja, foi investido na 
estrutura física para facilitar o 
acolhimento dos estudantes. A 
pró-reitora ainda citou que tam-
bém há uma grande transforma-
ção na área de metodologias e 
docência, que são aplicados na 
instituição abrindo assim espa-
ços para o ofertamento de no-
vos cursos.

A docente explicou que atu-
almente a instituição oferece 12 
cursos e anuncia que estarão 
sendo ofertados agora mais dois 

cursos, ou seja, bacharelado em 
Educação Física e o Curso de 
Odontologia. A expectativa da 
instituição é que esses cursos 
já estejam a disposição dos in-
teressados a partir do próximo 
ciclo universitário no ano de 
2019.

Sobre a composição acadê-
mica, Lenir Luft Schimitz cita 
que atualmente o corpo docen-
te é formado por profissionais 
com formação em mestrado e 
doutorado, além de especia-
listas. Hoje são cerca de 2 mil 
estudantes que circulam diaria-
mente no campus de Itapiranga.

A expectativa é que os cursos estejam a disposição em Itapiranga já no ano que vem
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Coronel Bicaco promoveu 1º 
Seminário Regional da Erva Mate

Promovido pela Secretaria 
de Agricultura, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Ema-
ter, Secretaria meio Ambiente, 
CTG, e com apoio Escritório 
Regional da Emater, aconteceu 
nesta quarta, dia 19 de setem-
bro, 1º o Seminário Regional 
de Erva Mate do Município de 
Coronel Bicaco. 

O evento teve por objetivo, 
trazer aos produtores rurais, in-
dústria, técnicos e demais inte-
ressados, informações e tecno-
logias aplicáveis à erva mate, 
buscando estimular o cultivo e 
melhorar a produção nas pro-
priedades.

A Administração Municipal 
e as entidades parceiras, en-
tendem que é necessário criar 
condições para ampliação desta 
cultura, por todo o simbolismo 
que a erva mate representa, e 
que faz o Município ainda os-

tentar o título de Capital Nacio-
nal da Erva Mate. Entretanto, 
existe a consciência de que o 
fator financeiro torna-se de-
terminante para se investir na 
cultura, cuja viabilidade finan-
ceira, poderá ser alcançada so-
mente com boa produção, que 
são resultados dos tratos cultu-

rais, mudas de qualidade e pro-
duto final com sabor e valor de 
comercialização atrativo, tanto 
para o produtor como para a in-
dústria e consumidor.

Evento contou na parte da 
manhã com a palestra sobre 
“Diretrizes Tecnológicas para 
obtenção de ervais produtivos 

com alta qualidade” com o En-
genheiro Agrônomo Ilvandro 
Barreto de Mello da Emater de 
Passo FundoRS. 

Na parte da tarde progra-
mação prosseguiu com apre-
sentação cultual das prendas 
Nicoly Amaral, Marina Zanela 
e Bárbara Leidemer. Em segui-

da aconteceu a palestra sobre a 
trajetória da ECOBIO, produtos 
orgânicos com o Dr. Roberto 
Salet - Engenheiro Agrônomo e 
proprietário desta empresa que 
vem se destacando no municí-
pio de Coronel Bicaco na pro-
dução de orgânicos, inclusive a 
erva mate.

Ascom/Cel. Bicaco

O evento foi direcionado a produtores e empresários do setor
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Resgatando as Veredas do Senhor
Dalmiro Poschi Caminha

No livro de Provérbios capítulo 20, versículo 7, lemos o seguin-
te: “O homem justo leva uma vida íntegra; como são felizes os seus 
filhos!”. Este livro trata muito sobre como conduzirmos nossa vida 
de forma adequada, para que possamos ser reconhecidos como pes-
soas de bem. Mas o que me chamou atenção em especial neste versí-
culo, foi a parte final dele – “como são felizes os seus filhos!”

Tal frase me fez refletir sobre muitos aspectos da vida social con-
temporânea, entre eles, algo que costumeiramente leio em artigos 
que definem certas posturas dos jovens de hoje como frutos de sua 
biologia, sua formação congênita. Sinceramente, não acredito nisto, 
até porque tenho visto muitas pessoas que tinham um comportamen-
to que o sentimento social durante os séculos considerou inadequado 
(digo, durante os séculos, porque estamos em um momento atípi-
co, em que tudo que era socialmente reprovável, passou a ser visto 
como louvável) e que com o passar dos anos mudaram seus com-
portamentos. Acredito, na verdade, que estas atitudes são forjadas a 
partir de referências, que podem influenciar definitivamente a vida 
de alguém. Por isso, hoje, quero convidá-los a refletir sobre o quan-
to as atitudes dos pais (principalmente da figura masculina do pai), 
podem ter um efeito esplêndido ou devastador na vida de seus filhos.

“O homem justo leva uma vida íntegra, isso faz com que ele seja 
admirado na sociedade e, principalmente, em sua família”. Você já 
deve ter passado por esta experiência que vou compartilhar - volta 
e meia pego meus filhos brincando de ser “eu”. Não que eu me con-
sidere um grande exemplo, mas sei que tenho algumas virtudes, as 
quais gostaria que meus filhos cultivassem. Assim como conheço 
bem minhas falhas e procuro educá-los para que não as cometam. 
Mas assim como os pequenos tendem a imitar as coisas boas que fa-
zemos, eles também imitam as ruins. Assim, muito mais pelo exem-
plo do que pelas palavras, vamos educando nossos filhos para os 
caminhos do bem ou do mal.

Por outro lado, existe uma situação que pode ser ainda mais 
devastadora do que alguns maus exemplos. Isso acontece, quando 
nossos filhos já nem querem mais nos imitar, tamanha a decepção 
que têm com nossas atitudes. E aí está o problema mais grave, pois 
quando eles perdem de nós a referência, qualquer ideia que lhes seja 
apresentada pode seduzi-los. Vejam bem este exemplo: muitas ve-
zes vamos passear em um shopping, ou no centro, sem qualquer 
intenção de gastar, mas de repente algo nos é apresentado e nos se-
duz. Acabamos gastando, mesmo que inicialmente não tivéssemos 
este propósito. Agora, imaginem a cabeça de um adolescente sem 
referências. Qualquer ideia aparentemente sedutora os iludibriará. E 
isso é o que mais vemos. Outro exemplo, a ideia de jovens tomando 
cerveja em seus carros em uma praça, traz consigo uma ideia de 
liberdade, de prazer. E quando não há referência, essa ideia vem 
sem qualquer contraponto. Ou seja, só lhes é apresentado as delí-
cias daquelas atitudes e não há quem os detalhe que aquilo pode ter 
consequencias ruins, ou se há quem os alerte, quando não há  bons 
exemplos, esta ideia é vista como “careta”, algo que não tem poder 
convencedor.

Por isso, precisamos (pais) ter atitudes de homem, mulheres, 
íntegros. Para que possamos dizer como Paulo disse: “sejam meus 
imitadores, como eu sou de Cristo”. E aí, em meu ponto de vista, 
está o segredo. Sabermos de onde procurar a fonte da sabedoria, 
para que possamos também nós ter um referencial. Meu grande 
amigo e pai espiritual, Apóstolo Marcos Fernando, da Igreja Fogo 
Para as Nações de Pelotas, teve a seguinte revelação: “Toda área 
em que você tem uma ignorância, acaba se tornando para você um 
cativeiro”. Muitas vezes erramos em uma área por não termos sido 
educados a lidar com aquilo. Às vezes nos faltou referencial, outras 
vezes não tivemos a sabedoria de aprender quando ensinados. Mas, 
não desanimemos, pois uma boa notícia nos é dada, podemos beber 
da mais abundante sabedoria ao folharmos as páginas da Bíblia e 
buscarmos com sinceridade uma intimidade com Deus. Ele supre 
nossas carências, sejam afetivas, sejam de referencial, nos conduz 
por um bom caminho e nos ensina a viver com integridade. Louvado 
seja seu Santo Nome!

LEIA PROVÉRBIOS VI:  
COMO LEVAR UMA VIDA 

ÍNTEGRA?

Redentora: Comunidade de Vila São 
João vence Jogos Rurais Sol a Sol

A comunidade de Vila São 
João foi a grande vencedora 
da terceira edição dos Jogos 
Rurais Sol a Sol, realizada nos 
dias 15 e 16 de setembro. Os 
Jogos Rurais foram promovi-
das pela Emater/Ascar, na Vila 
São João, e contaram com o 
apoio da Administração Muni-
cipal.

A comunidade de Linha Mó 
conquistou o segundo lugar na 
competição, que teve como ob-
jetivo realizar disputas em di-
versas modalidades desportivas 
ligadas ao cotidiano da agricul-
tura familiar. Foram realizadas 
mais de 700 inscrições, sendo 
que cada atleta poderia se ins-
crever em três modalidades.

Nos dias das provas foi co-
locado transporte à disposição 
dos atletas, saindo de todas as 

comunidades. No sábado co-
meçaram as disputas de bocha 
e canastra e as outras disputas 
ocorreram no domingo. Tam-
bém foi servido almoço. A pre-
miação consistiu de medalhas 
para os primeiros e segundos 
colocados e troféus para as duas 
comunidades vencedoras.

A Garota Sol a Sol é Mayara 
Ribeiro Froner, 16 anos, da co-
munidade de Nossa Senhora de 
Fátima. Fabiéli Rosa, 18 anos, é 
a primeira princesa, e represen-
ta a comunidade de Figueira. 
Anadielly Almeida Arruda, 16 
anos, sagrou-se segunda prince-
sa e representa a Vila Ottonelli.

A organização do evento fi-
cou por conta de Diego Lucas 
Rebelatto, Luiz Lyra Acosta 
Paz, Eliéser Cortes Machado, 
Hallana Ludwig, Samir Rottili, 

Karen Kelli Crespan e Cirineu 
Souto, todos da Emater.

De acordo com o prefeito 
Nilson Paulo Costa, o objetivo 
do evento foi atingido: a inte-
gração das populações rural e 
indígena em competições sau-
dáveis. As edições anteriores 
dos Jogos Rurais Sol a Sol ocor-
reram nos anos de 1999 e 2000, 
e a partir de agora devem virar 
tradição, acontecendo anual-
mente. As modalidades despor-
tivas desenvolvidas foram cabo 
de guerra, canastra, serra de 
lenha, bolãozinho, bocha, tor-
neio de pênaltis, chute no pneu, 
futsal, voleibol, debulha de mi-
lho, corrida maluca, corrida no 
saco, plantio com saraquá, arco 
e flecha, casal formado a mais 
tempo, sinuca, maior chapéu de 
palha e maior cuia.

Evento aconteceu em Vila São João
D

ivulgação

Depois do susto, prefeito de Vista 
Gaúcha se recupera bem

O prefeito de Vista Gaúcha 
Celso José Dal Cero levou um 
susto durante essa última sema-
na. 

O mandatário municipal 
passou mal na madrugada da 
ultima quarta-feira e foi condu-
zido as pressas para o Hospital 
Santo Antônio de Tenente Por-
tela onde foi diagnosticado com 
um enfarto.

A situação era tão grave que 
Dal Cero precisou ser transferi-
do para Passo Fundo, onde no 
Hospital São Vicente de Paula 
passou por um procedimento 
cirúrgico para desubstruir uma  
artéria.

O procedimento ocorreu da 
melhor maneira possível o que 
garantiu o rápido reestabeleci-
mento do prefeito que foi nova-
mente conduzido para Tenente 
Portela onde no fechamento 
desta matéria o mesmo aguar-
dava para dar altas nos próxi-

mos dias.
O ex-prefeito e atual se-

cretário adjunto da Secretária 
do Desenvolvimento Agrário, 
Pesca e Cooperativismo, Clau-
demir Locatelli, que além de 
companheiro político é também 
amigo pessoal do atual prefeito 
comemorou a rápida recupera-
ção de Dal Cero.

Ainda não há informações 
de quando Dal Cero voltará a 
ocupar o seu cargo a frente do 
executivo do município de Vis-
ta Gaúcha, mas a expectativa 
é que ele volte o mais rápido 
possível, tão logo esteja plena-
mente reestabelecido. Até lá o 
município está no comando do 
vice José Mantelli Junior.

Jonas M
artins

Prefeito Dal Cero no gabinete administrativo de Vista Gaúcha

Dalmiro Poschi Caminha – Bel. em Direito, esp. em Dto. 
Constit., estud. em Teologia Coluna vinculada à Igreja do Evan-
gelho Quadrangular – Rua Guaporé, 344, em frente ao Parque 
de Máquinas da Prefeitura – culto às terças, sextas e domingos, 
às 19:30 horas.

GERAL
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Museu da Colonização de Três 
Passos fechará as portas

A administração municipal 
de Três Passos decidiu que fe-
chará o Museu Municipal. O 
caso tem gerado grande reper-
cussão nos meios sociais da Ca-
pital da Região Celeiro.

O prédio onde fica o Museu, 
localizado no Parque de Expo-
sições da Feicap, é construído 
em madeira e em virtude da 
falta de manutenção e da ação 
do tempo está interditado por 
conta das condições estruturais.

Segundo informações da 
administração o prédio não 
apresenta mais condições que 
garantam a segurança de visi-
tantes e ou funcionários no lo-
cal e não tem mais condições 
de receber reformas 
por isso a única alter-
nativa encontrada para 
o momento seria o fe-
chamento do local até 
que se possa construir 
um novo espaço.

Segundo Paulo 
Farias, responsável 
pelo departamento de 
ouvidoria da prefei-
tura de Três Passos, o 
governo municipal já 
tem um projeto pronto 
para a construção de 
um novo museu. Ele 
disse que o projeto é 
amplo e que vai ser 
construído um Centro 
Cultural e que o Museu Munici-
pal ficará integrado a esse novo 
espaço.

O problema é que adminis-
tração não detém recursos or-
çamentários para a construção 
desse novo espaço. Segundo a 

administração agora com o pro-
jeto pronto se está se viabiliza-
do os recursos financeiros que 
serão utilizados para tal obra.

O vereador Nader Ali Umar 
é dos críticos dessa decisão da 
administração. Ele justifica que 
o ideal nesse momento seria de 
que o espaço fosse reformado, 
que as áreas que não tem condi-
ções de reforma fossem retira-
dos e reconstruída. Ele se preo-
cupa que com o fechamento do 
local, ele não reabra mais, o que 
seria um enorme prejuízo para 
cultura e história do município.

A administração divulgou 
uma nota explicando a situação 
do museu. Nela a administra-

ção afirma que está avaliando a 
possibilidade de parte do acer-
vo ser montado no Pavilhão D 
do Parque Municipal de Ex-
posições, após a realização da 
Feicap 2019. Entendendo dessa 
maneira, ser uma oportunidade 

da história de Três Passos ficar 
exposta, possibilitando à visita-
ção do público.

Na nota a administração ain-
da citou que o parecer técnico 
da engenharia é que foi consta-
do, que “visivelmente o prédio 
está com partes importantes da 
estrutura comprometida, que 
podem vir a colapsar a qualquer 
momento. O assoalho apresenta 
ondulações e separações bas-
tante proeminentes. Há presen-
ça de cupins em várias partes da 
estrutura, paredes e janelas”.

O documento ainda cita que  

em “face da situação, e do peri-
go iminente relatado pelo setor 
de engenharia, a Administração 
Municipal acatou o Parecer 
Técnico, anuindo com a inter-
dição do museu, sobretudo por 
entender que o local não possui 
mais condições de ser aberto ao 
público devido à falta de segu-
rança, que poderia colocar em 
risco, inclusive a vida das pes-
soas. 

Em abril de 2018, a Secre-
taria Municipal de Educação e 
Cultura esteve reunida com os 
membros do Conselho Muni-

cipal de Cultura para expor o 
Parecer Técnico e deliberar a 
acerca da situação do Museu e 
de seu acervo, ficando a Prefei-
tura Municipal encarregada de 
guardar as peças.”

A administração ainda citou 
que tais medidas foram ado-
tadas para evitar imprevistos 
futuros e irreparáveis, como o 
ocorrido recentemente com o 
Museu Nacional do Rio de Ja-
neiro - um desastre que como-
veu o mundo e causou um dano 
irreparável à memória histórica 
com a destruição do seu acervo. 

ESPECIAL

Vereador Nader é contra o fechamento do Museu
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Estado chama 2 mil aprovados no 
concurso público da Brigada Militar

O governo 
do Estado fará o 
primeiro chama-
mento de apro-
vados do último 
concurso público 
para a Brigada 
Militar. Serão 2 
mil novos solda-
dos a ingressar nos quadros da 
corporação. A publicação no 
Diário Oficial do Estado (DOE) 
deve ocorrer até sexta-feira 
(21).

As provas para o cargo de 
soldado ocorreram em 17 de de-
zembro de 2017. O certame foi 

homologado em 
7 de julho deste 
ano. Após, teve 
início o processo 
de análise do im-
pacto financeiro 
decorrente do in-
gresso dos novos 
servidores. De 

acordo com a Divisão de Ges-
tão Orçamentária da Secretaria 
da Segurança Pública (SSP), o 
custo mensal com o pagamen-
to dos novos servidores será de 
cerca de R$ 13 milhões.

O Curso Básico de Forma-
ção de Policial Militar possui, 

aproximadamente, oito meses 
de duração. A expectativa do 
secretário Cezar Schirmer é de 
que a corporação possa contar 
com os novos servidores no se-
gundo semestre de 2019.

Após a oficialização do ato, 
a BM terá disponível em seu 
site as informações relaciona-
das aos procedimentos a serem 
feitos pelos futuros servidores, 
como análise de vida pregressa, 
exames toxicológicos e apre-
sentação dos demais documen-
tos necessários. O início da for-
mação dos novos soldados deve 
ocorrer em novembro.

Curso 
terá 8 

meses de 
duração

Na manhã da última sexta-feira (14/09) a Prefeita Inez Terezi-
nha Lorenzatto Della Libera juntamente com seu esposo, o Presi-
dente da Câmara de Vereadores de Braga Bolivar José Della Li-
bera, recebeu em seu gabinete as irmãs Maria Teresa e Lourdes 
integrantes da Associação Nossa Senhora de Fátima, que atua em 
78 países realizando um trabalho social e religioso.

Religiosas visitam 
município do Braga
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A partir do Projeto de Lei 
que tramita no Congresso Na-
cional e que poderá autorizar a 
criação de novos municípios no 
país, a Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (FIRJAN) 
analisou todas as localidades 
brasileiras que não se encaixam 
no piso populacional nas res-
pectivas regiões.

A matéria que passará pelo 
crivo de deputados e senadores 
estabelece critério populacio-
nal, adaptado por região, para 
a emancipação de novos muni-
cípios:

- 6 mil habitantes nas regi-
ões Norte e Centro-Oeste;

- 12 mil na região Nordeste;
- 20 mil nas regiões Sul e 

Sudeste;
Pelo estudo da FIRJAN, 

com base nos relatórios das 
prefeituras enviados a Secreta-
ria do Tesouro Nacional (STN), 
3.056 municípios existentes 
atualmente não teriam o núme-
ro mínimo de habitantes previs-
to pelo Projeto de Lei. Do total, 
1.872 municípios não geram 
receita suficiente para cobrir 
as despesas de manutenção da 
administração pública. Essa 
quantidade representa cerca de 
um terço das localidades brasi-
leiras (5.570).

A FIRJAN avaliou 282 mu-
nicípios do Rio Grande do Sul 
que tem população inferior a 
20 mil moradores e dependem, 
sobretudo, de transferências 
dos governos federal e esta-
dual para custear as despesas. 
– Como o estudo analisa as ci-
dades que não se encaixam ao 
piso populacional, o número 
de municípios sem capacidade 
de geração própria poderia ser 
ainda maior – afirma Nayara 
Freire, analista de Estudos Eco-
nômicos da FIRJAN.

Segundo o levantamento, 
dos 497 municípios gaúchos, 
56,7% não conseguem gerar 
recursos próprios para bancar 
sequer os gastos com a ma-
nutenção das prefeituras, que 
incluem o pagamento dos salá-
rios de funções administrativas 
e legislativas, como prefeitos, 
secretários municipais e vere-
adores.

A partir do estudo da FIR-
JAN, o site Clic Portela com-
pilou os dados referentes às 
regiões Celeiro e da Zona de 
Produção.

Dos 21 municípios que 
formam a Região Celeiro, 12 
(57%) aparecem no estudo e 

57% dos municípios da Região Celeiro não 
conseguem se manter com receita própria

precisam dos recursos reme-
tidos pelas demais esferas go-
vernamentais para garantir o 
funcionamento da máquina 
pública. De acordo com o le-
vantamento, os três maiores 
dependentes das transferências 
federais ou estaduais são: Bra-
ga, Bom Progresso e Tiradentes 
do Sul. Já as três localidades da 
Região Celeiro que tem o nome 
incluído no estudo e que geram 
mais receita própria, o que re-
duz a necessidade de utilização 
das verbas externas para a ma-
nutenção das atividades admi-
nistrativas, são: Santo Augusto, 
Derrubadas e São Martinho.

Sobe para 62%, o percentual 
de municípios dependentes de 
transferências federais ou es-

taduais para cobrir as despesas 
da administração pública quan-
do analisamos os dados da Re-
gião da Zona de Produção. Das 
42 localidades que compõem 
a AMZOP, 26 foram avaliadas 
no estudo da FIRJAN. Os três 
que menos geram receita pró-
pria são: Vista Alegre, Cristal 
do Sul e Vicente Dutra. Já os 
três que menos dependem do 
uso de verbas externas para o 
funcionamento das prefeituras 
são: Chapada, Liberato Salzano 
e Seberi.

A analista de Estudos Eco-
nômicos da FIRJAN, Nayara 
Freire, reitera que a arrecada-
ção própria dos municípios é 
formada por valores oriundos 
do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) e o Imposto So-
bre Serviços (ISS). – Como os 
locais citados no levantamento 
são pequenos e, em geral, tem 
economia com menor capaci-
dade de atrair negócios, a re-
ceita proveniente dos tributos 
locais é reduzida em relação 
às localidades maiores. Assim, 
as prefeituras tornam-se mais 
dependentes de transferências 
como do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), repas-
sado pelo governo federal – fri-
sou a analista da FIRJAN. Ela 
acrescentou que os municípios 
existem, mas não conseguem 
sustentar, com receita própria, a 
estrutura das prefeituras, neces-
sitando de transferências exter-
nas para funcionar.

Quanto ao projeto que tra-
mita em Brasília, a Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro 
tem posicionamento contrário 
à proposta. – A solução para 
as atuais dificuldades não pas-
sa pela criação de mais muni-
cípios. As prefeituras ficarão 
muito engessadas para suprir 
as estruturas. Serão dependen-
tes de transferências para con-
templar ações sociais – afirmou 
Nayara Freire.

Dos 282 municípios do Rio 
Grande do Sul citados no estu-
do da FIRJAN, 164 ou 58,2% 
têm até 30 anos de emanci-
pação. Deste total, 123 foram 
criados no intervalo entre 1992 
e 1998. Esse dado reflete a bus-
ca pela fundação de novas loca-
lidades a partir da Constituição 
de 1988, que alterou as regras 
dos processos emancipatórios

O presidente da Federação 
das Associações de Municípios 
do Rio Grande do Sul (FA-
MURS) e prefeito de Garibal-
di, Antônio Cettolin, disse que 
as pequenas cidades cumprem 
‘função social importante’ ape-
sar da menor capacidade de 
arrecadação. – Muitos distritos 
aqui no estado não conseguiam 
atender a população de manei-
ra adequada. Quando viraram 
municípios, houve maior de-
senvolvimento – ponderou o 
dirigente da FAMURS.

Você repórter!
Mande sua notícia pelo

3551-1200 
ou 

9 9137-5869 (whats)

Redentora está na lista dos municípios que não geram receitas suficientes
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    Informativo
 Câmara Municipal de Vereadores 

de Derrubadas

No dia dezessete de setembro de dois mil e dezoito, às dezeno-
ve horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Ses-
são Ordinária Descentralizada, junto ao CTG Veteranos da Tradi-
ção de Derrubadas, sob a Presidência do Vereador CRISTIANO 
CARVALHO. A sessão também contou com a presença dos Ve-
readores: LUIS CARLOS SEFFRIN, ANGELO CELESTE TU-
ZZIN, ERNO BOMM, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, MAGNUS 
ANTÔNIO GEROLDINI, OSMAR VON MÜLLER, ADELINO 
MACHADO VASCONCELLOS e ALDORI BIGUELINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 029/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 
03 de setembro de 2018, às 19 horas, a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
030/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia 10 de setembro 
de 2018, às 19 horas. 

Não havendo Vereadores inscritos no espaço de REQUERI-
MENTOS, de imediato o Presidente passou para a ORDEM DO 
DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para apreciação dos 
Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 034/2018: que Dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019 e dá ou-
tras providências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto 
as Comissões Permanentes.

Derrubada realiza palestra sobre 
a prevenção ao suicídio

A Secretaria Municipal de 
Habitação e Assistência Social 
– SMHAS, através do Centro 
de Referência da Assistência 
Social – CRAS, juntamente 
com as Secretarias de Educa-
ção, Cultura e Desporto e a Se-
cretaria da Saúde e Saneamento 
do Município de Derrubadas – 
RS, promoveram no últi-
mo dia 06 de setembro de 
2018, palestras alusivas 
ao Setembro Amarelo que 
tem como prerrogativa a 
Prevenção contra o Sui-
cídio, com o palestrante 
Abel Petter que é auxiliar 
de médico legal no Insti-
tuto Médico Legal (IML), 
Pesquisador das áreas 
Criminais e Psicológicas 
e estudante de Psicologia 
e do Instituto Geral de 
Perícias (IGP) do Estado 
de Santa Catariana - SC, cujo 
título da sua palestra foi “Sui-
cídio: Falando Abertamente”. 
Neste dia, foram realizadas três 
palestras contemplando os três 
turnos: pela manhã foram con-
templadas as escolas munici-
pais e estadual, com os alunos 
acima de 12 anos de idade. Já, 
no período da tarde, o público 
em geral, contando, inclusive, 
com a participação da popula-
ção idosa do município e no pe-
ríodo da noite, os participantes 
foram os funcionários públicos 
do município e da EMATER, 
além de vereadores municipais.

O objetivo das palestras foi 
trazer presente aos públicos, 
nos seus respectivos horários 
e, a partir da especificidade de 
cada um deles, a informação, a 
aprendizagem e a como preve-
nir de forma simples e objetiva 
sobre o suicídio e suas práticas 
correlacionadas com este fe-
nômeno. Nas palestras foram 

apresentadas aos públicos, in-
formações sobre o fenômeno do 
suicídio, as práticas criminais, 
implicações criminológicas, 
correlações com a Psicologia, 
Saúde Mental, esclarecimentos, 
dentre outros, através de víde-
os, imagens, entre outros mate-
riais.

Compreende-se que esta te-
mática é pouca divulgada e tra-
balhada no meio social, comu-
nitário, contudo, é assustador 
o número crescente de pessoas 
que tentam o suicídio e os que 
realmente cometem suicídio. 
Desta maneira, falar sobre esta 
temática é fundamental, pois, 
desde que se saiba como fazer 
esta abordagem, muitos casos 
poderão ser prevenidos, ajuda-
dos e até mesmo, recuperados, 
no sentido, da pessoa desistir de 
sua ideação suicida e regressar 
a sua vida e rotina diária. Se-
gundo a agência Brasil (2017), 
cerca de 11 mil pessoas morrem 
por suicídio todos os anos no 
Brasil e de acordo com boletim 
epidemiológico datado do ano 
de 2017, sobre suicídio, divul-
gado pelo Ministério da Saúde, 
entre 2011 e 2016, 62.804 pes-
soas tiraram suas próprias vidas 
no país. O número é assustador 
e desta forma, precisa-se fa-

lar sobre este fenômeno para 
a partir das informações e co-
nhecimento, haver uma maior 
conscientização e com isso, o 
cuidado com a vida, contribuin-
do para a sensibilização das 
pessoas, inclusive, na forma de 
ajudar quando haja esta neces-
sidade. Falar é uma das formas 

de prevenção mais eficaz e ga-
rantida.

Através das palestras, pro-
feridas no dia 06 de setembro, 
foi possível verificar que real-
mente, falar sobre a temática 
pode gerar desconforto, mas, ao 
mesmo tempo, visualizou-se a 
necessidade de manter a popu-
lação atenta e bem informada 
para que cada um possa con-
tribuir e ou ter subsídios para 
acolher e encaminhar alguma 
pessoa que possa estar manifes-
tando o desejo de cometer o sui-
cídio. Segundo a Coordenadora 
do CRAS, Sirlei Becker, “esta 
iniciativa foi muito importante, 
pois, além de mantermos uma 
relação com a rede de apoio 
e todos estarem contribuindo 
para o cuidado mútuo, estamos 
buscando desmistificar uma te-
mática, um fenômeno que está 
deflagrado e que com certeza 
precisa ser abordado em nossa 
comunidade”, conclui.

O médico Abel Petter foi o palestrante

IBGE: Mais da metade dos 
municípios sem planos de 

saneamento

Um levantamento divulgado 
pelo IBGE nesta quarta-feira 
(19) aponta os prejuízos da falta 
de saneamento básico na saúde 
dos brasileiros. Segundo a Pes-
quisa de Informações Básicas 
Municipais de 2018, mais da 
metade dos 5.570 municípios 
não tem planos de saneamento.

E essa realidade, segundo o 
instituto, pode ter relação direta 
na ocorrência de doenças como 
dengue, zika e chikungunya, 
ligadas ao mosquito Aedes ae-
gypti, e diarreia.

No ano passado, 34,7% dos 
municípios admitiram saber da 
ocorrência desses casos. Das 
cinco doenças elencadas com 
maior ocorrência, três delas es-
tão ligadas ao mosquito trans-
missor. A dengue lidera com 
26,9% dos casos.

Entre as regiões, o Nordeste 
lidera com a maior quantidade 
de casos de pessoas infectadas 
por todas as doenças. Para se 
ter uma ideia, 29% dos municí-

pios nordestinos relataram epi-
demia de zika - o que, segundo 
o IBGE, tem relação à falta de 
saneamento.

Com relação a Política Mu-
nicipal de Saneamento Básico, 
que traça as diretrizes e objeti-
vos dos serviços, apenas 38,2% 
dos administradores municipais 
relataram ter, outros 24,1% in-
formaram estar elaborando um.

Vânia Pacheco é a gerente 
da pesquisa do IBGE. Ela reco-
nhece que a porcentagem não é 
ideal, mas destaca a melhora na 
estrutura ao longo dos anos.

No ano passado, o estado 
de Santa Catarina apresentou 
a maior porcentagem de muni-
cípios com um plano de sane-
amento básico, 87%. Na con-
tramão, a Paraíba teve apenas 
13% dos municípios com esse 
tipo de planejamento.

Segundo a publicação, em 
2011, 28% dos municípios ti-
nham uma Política de Sanea-
mento Básico.
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Extravio de Bloco
EDEMAR ANTONIO RHODEN residente no município de REDENTORA-
-RS, comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais 
de Produtor Rural (104 127511 a 104 127520) com inscrição estadual sob o nº 
216 1038774 série P 104 127511.

Produtores gaúchos 
preparam plantio da 

soja

O plantio da soja deve ini-
ciar ainda neste mês de setem-
bro no Rio Grande do Sul, a 
partir de alguns municípios no 
Noroeste do Estado, como Dou-
tor Mauricio Cardoso, Novo 
Machado e Porto Lucena, onde 
as áreas estão sendo preparadas 
(dessecadas) para a nova safra. 
De acordo com o Informati-
vo Conjuntural divulgado pela 
Emater/RS-Ascar nesta quarta-
-feira (19/09), o objetivo dos 
produtores é realizar um segun-
do plantio (chamado safrinha), 
mesmo sem reconhecimento 
técnico por parte da pesquisa. 
“São lavouras implantadas com 
recursos próprios e sem ampa-
ro do Proagro, uma vez que, 
nessa época, ficam fora do zo-
neamento agroclimático para a 
cultura”, alerta o diretor técnico 
da Emater/RS, Lino Moura. 

Com condições favoráveis 
de umidade do solo e boa inso-
lação, o plantio do milho avança 
e atinge 38% da área prevista, 
percentual considerado normal 
para a época. As sementes têm 
apresentado boa germinação, 
dando às lavouras uma popu-
lação de plantas dentro do es-
perado para uma boa produção 
futura. No momento também se 
realiza o controle de ervas dani-
nhas em pós-emergência, sendo 
que em áreas plantadas mais 
cedo já está em andamento a 
adubação nitrogenada em co-

bertura. Não há registros sobre 
ataque de pragas nesta fase da 
cultura e as plantas apresentam 
bom aspecto fitossanitário.

As primeiras lavouras de 
feijão começam a ser implan-
tadas no Noroeste do Estado. 
Essas lavouras já se encontram 
em fase de receber a primeira 
cobertura de nitrogênio. Plan-
tas estão com desenvolvimen-
to vegetativo bom e a semana, 
com predomínio de dias enso-
larados, favorece a cultura, que 
apresenta boa sanidade, livre de 
pragas e doenças.

GRÃOS DE INVERNO
Trigo – Atualmente apenas 

16% das lavouras estão em 
desenvolvimento vegetativo 
(perfilhamento), 33% se en-
contram em floração e 50% em 
enchimento de grãos, com 1% 
da área já em maturação. Com 
o tempo seco dos últimos dias, 
o desenvolvimento das plantas 
em geral é considerado muito 
bom. Segue em andamento o 
controle fitossanitário, espe-
cialmente o controle da Gibe-
rela, nas lavouras que estão em 
floração e formação do grão. 
Não há registros do ataque de 
pragas, como o pulgão. A ex-
pectativa é iniciar a colheita na 
segunda semana de outubro, 
com perspectiva de atingir uma 
produtividade média ao redor 
dos 3 mil quilos por hectare.

SAÚDE
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Sicredi Celeiro inaugura segunda 

agência em Três Passos

O Sicredi Celeiro RS/SC re-
alizou na noite da última sexta-
-feira (14), a inauguração da 
segunda agência na cidade de 
Três Passos. Denominada Cos-
ta e Silva, a nova agência está 
situada no Residencial Grand 
Royale. A solenidade de inau-
guração reuniu diretoria e re-
presentantes da cooperativa de 
crédito, autoridades munici-
pais, associados, convidados e 
comunidade.

O presidente da Sicredi Ce-
leiro RS/SC, Vitor Augusto Ri-
zzardi, frisou que, como socie-
dade de pessoas, a cooperativa 
de crédito busca promover o 
crescimento econômico do seu 
quadro social. – Isso significa 
que o associado é a essência 
do nosso negócio e do nosso 
trabalho, o que nos faz prezar 
sempre pela proximidade, pela 
sua participação nas decisões e 
oferta de soluções financeiras 
orientadas as suas necessida-
des – ponderou Vitor Augusto 

Rizzardi.
A gerente da agência Costa 

e Silva, Clarice Cadó, reiterou 
que foram segmentados os es-
paços para atender cada vez 
melhor a comunidade. – Retri-
buímos a confiança dos nossos 
associados e proporcionamos 

mais comodidade e tranquilida-
de, atendendo-os em dois pon-
tos distintos na cidade de Três 
Passos – salientou a gerente.

Após os atos inaugurais, os 
convidados foram recepciona-
dos em um coquetel no Restau-
rante Cotricampo.

Inauguração ocorreu na sexta-feira dia 14

O Procon RS orienta que os 
consumidores que ganharem 
um aparelho de celular, mesmo 
usado, solicitem a nota fiscal 
do produto para que 
não corram o risco de 
terem o equipamento 
bloqueado. Isso por-
que a Anatel lançou 
o programa Celular 
Legal, que tem por 
objetivo fortalecer o 
combate a celulares 
adulterados, rouba-
dos e extraviados e 
inibir o uso de apare-
lhos não certificados 
pela Anatel. A partir 
de 23 de setembro 
de 2018, consumidores do Rio 
Grande do Sul que tentarem ati-
var aparelhos celulares em situ-
ação irregular não conseguirão 
utilizá-los.

A principal novidade do 
projeto é a implantação de um 
sistema informatizado – parce-

ria entre prestadoras, fabrican-
tes e a Anatel – que identifica 
os celulares irregulares em uso 
na rede. Com isso, o uso de no-

vos celulares 
nas redes brasi-
leiras só vai ser 
permitido se os 
aparelhos esti-
verem em situ-
ação regular.

Consumido-
res que conec-
tarem à rede 
aparelhos ir-
regulares após 
essas datas se-
rão notificados 
por mensagens 

SMS e, após 75 dias, o apare-
lho não irá mais funcionar nas 
redes de telecomunicações. Os 
aparelhos hoje incluídos na lista 
nacional de terminais irregula-
res por roubo, furto ou extravio 
continuarão impedidos de aces-
sar as redes móveis nacionais.

Procon RS alerta para 
novas medidas na área de 

telefonia móvelDIVULGAÇÃO

GERAL
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

       Existe uma certa comoção acerca da chamada Guerra dos 
Farrapos ou até Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. O 
fato que ocorreu no estado entre os anos de 1835 e 1845 é tratado 
pela mídia e inclusive por alguns livros didáticos em tons quase 
folclóricos e mitológicos. Em muitas escolas públicas as crianças 
se reúnem no final das aulas durante a Semana Farroupilha para 
ouvir e cantar o hino Rio-Grandense.

       Em supostos trajes típicos, adultos e crianças desfilam pelo 
Acampamento Farroupilha, que remonta a vida colonial das elites 
escravocratas e colonizadoras.

        Mas toda essa movimentação começou com a insatisfação 
dos poderosos proprietários de terra em relação ao governo re-
gencial. Altas taxas de comercialização de seus produtos impostas 
pelas Leis Federais sobre o charque e o couro, fazendo a concor-
rência com a produção de carne do Uruguai e Argentina, onde 
os produtores do sul do Brasil, buscavam negociar com o gover-
no regencial, condições de taxação dos estrangeiros. Porém, as 
condições não eram vantajosas aos imperialistas, que acabariam 
gastando mais, principalmente na alimentação dos escravizados.

         Comemorar o 20 de setembro, marca a imagem do pas-
sado, construída por associações de ideias. O desconhecimento da 
realidade do passado provoca a criação do fantástico e do irreal 
com lacunas daquilo que não convém lembrar, como as degolas, 
as pilhagens e a miséria que ficou o Rio Grande do Sul após quase 
10 anos de guerra civil.

         Porto Alegre recebeu o título de Leal e Valorosa, concedi-
do pelo então Imperador D. Pedro II, por ter sido antifarroupilha, 
assim como Rio Pardo, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e 
Caçapava, que foi capital. No entanto, todo o Rio Grande do Sul 
festeja a data da invasão de Porto Alegre.

         A propaganda republicana pelos sócios da Sociedade do 
Partenon Literário, criado em 1868, apropriou-se da data de 20 de 
setembro de 1835, como a imagem da revolta do Rio Grande do 
Sul republicano contra o Império. Artigos, poesias e peças teatrais 
exaltaram a luta pela liberdade. O escritor e professor Apolinário 
Porto Alegre saia com seus alunos do Instituto Brasileiro, mar-
chando e cantando o hino A marselhesa até a Praça da Matriz, em 
comemoração ao 20 de setembro.

      Nos contos regionalistas escritos por Apolinário, as ações se 
passam no período da guerra civil como Valeiro, Tapera e o Can-
cioneiro da revolução de 1835. No romance O vaqueano, publi-
cado em 1869, o personagem José Avençal é vaqueano de David 
Canabarro, acompanhando-o até Santa Catarina onde encontra seu 
inimigo cruel, o imperial André Capincho. O imperial mata a irmã 
para evitar que ela se encontre com o farroupilha Avençal.

       Historiadores como Alcides de Lima, Joaquim Francisco 
de Assis Brasil e Ramiro Barcelos buscam as raízes do republi-
canismo na luta pela liberdade contra a centralização do Império 
do Brasil. A Propaganda republicana chegou ao fim com o golpe 
de do marechal Deodoro da Fonseca, ao proclamar a República. 
Júlio Prates de Castilhos consolidou a república no Rio Grande do 
Sul, em seus artigos no jornal A Federação, usando como tema a 
herança de liberdade, de luta e coragem dos republicanos farrapos. 
A Constituição Estadual de 14 de julho de 1891, elaborada por 
Júlio de Castilhos, estabelecia no artigo único do Título VI: “São 
Insignias officiaes do Estado as do pavilhão tricolor malograda 
República Rio-Grandense”.

       Em 1947, pela Constituição estadual, no artigo 237, Título 
XI: “O Estado terá como insígnia oficial o pavilhão tricolor da 
República de Piratini, e adotará igualmente o Hino Farroupilha”.

       Dois erros do legislador: não existiu a República de Pira-
tini, o correto é República Rio-Grandense, conforme seus docu-
mentos oficiais. Não se conhece a música do maestro Medanha e 
a letra não é a mesma publicada pelo jornal O Povo, órgão oficial 
da República Rio-Grandense, de 4 de maio de 1839. Finalmente 
a mistura de gauchismo com a Guerra dos Farrapos completou o 
imaginário coletivo com novo sentido de 20 de setembro: “Sirvam 
nossas façanhas de modelo a toda terra”.

           Que façanhas?

         20 de setembro: O que 
é comemorado pelos 

Gaúchos!

ESPECIAL

Hospital Santo Antônio realizou mateada 
informativa em Tenente Portela

Na tarde de terça-feira (18) 
funcionários do Hospital Santo 
Antonio (HSA) promoveram 
na frente da entidade o rancho 
“Mateando com o HSA”. A ma-
teada, alusiva ao período atual 
dos festejos farroupilhas, tinha 
por objetivo trazer informações 
sobre as campanhas do mês de 
setembro, que acompanham 
o calendário do Ministério da 
Saúde. 

Pela parte da manhã, funcio-
nários do HSA participaram de 
um almoço integrativo. Segun-
do uma das responsáveis pela 
organização da iniciativa, Regi-
na Reggiori, o hospital trabalha 
pela humanização e segurança 
do atendimento com pacientes 
e entre a equipe que conta com 
mais de 400 funcionários. Os 
pacientes que aguardavam con-
sultas degustavam de um bom 
chimarrão e juntamente desco-
briam mais sobre as campanhas 
Setembro Amarelo e Verde e o 
dia 13 de setembro, dia mundial 
da Sepse. Posteriormente, uma 
palestra motivacional foi minis-
trada pelo pastor Niderstrasser 
na sala de eventos da casa de 
saúde.

Setembro Verde 

Para marcar a passagem do 
“Dia Nacional da Doação de 
Órgãos”, realizado no dia 27 
deste mês, o Mistério da Saú-
de instituiu o Setembro Verde. 
A iniciativa tem como objetivo 
ressaltar a importância da doa-
ção de órgãos. No folheto en-
tregue aos pacientes do HSA, 
foram postas algumas informa-
ções importantes para sanar as 
dúvidas de como se tornar um 
doador. 

Setembro Ama-
relo 

De acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
o suicídio é a única causa de 
mortalidade que não teve redu-
ção no número de casos nos úl-
timos 50 anos. Porém, mesmo 
que o assunto ainda seja tabu, 
a divulgação de informações 
sobre o tema é uma das princi-
pais formas de combater o pro-
blema. A campanha Setembro 
Amarelo, criada em 2014 pelo 
Centro de Valorização da Vida 
(CVV), tem o intuito de cons-
cientizar sobre a prevenção 
do suicídio, com o objetivo de 
alertar toda a população sobre 
o assunto. A equipe do HSA 

preocupou-se em mostrar no 
folder  sete passos para ajudar 
na observação de da situação na 
prática e qual a melhor maneira 
de agir nesses casos. 

Dia mundial da 
Sepse 

Dia 13 de setembro é consi-
derado o Dia Mundial da Sep-
se. A doença na antiguidade 
era conhecida como septicemia 
ou infecção generalizada, na 
verdade, trata-se de uma infla-
mação generalizada do próprio 
organismo contra uma infecção 
que pode estar localizada em 
qualquer órgão. Essa inflama-
ção pode levar a parada de fun-
cionamento de um ou de mais 
órgãos, com risco de morte 
quando não descoberta e trata-
da rapidamente.

Atualmente a sepse é a 
principal causa de mortes nas 
unidades de terapia intensiva 
(UTI). A sepse mata mais do 
que o infarto do miocárdio e do 
que alguns tipos de câncer. For-
mas de prevenção e tratamento, 
além de diagnostico, tipos da 
infecção e riscos foram des-
critos no folder realizado pelo 
HSA.

Equipe recepcionou os visitantes e pacientes com chimarrão e informações

Ingresso em cursos EAD cresce 34% no 
RS em 2017, acima da média nacional

O número de ingressantes em 
graduações a distância no Rio 
Grande do Sul aumentou 34,2% 
em 2017 em relação a 2016, 
conforme dados do Censo da 
Educação Superior 2017, divul-
gado nesta quinta-feira (20) pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). O aumento está 
acima da média nacional, que fi-
cou em 27% no mesmo período. 
No Rio Grande do Sul, 75.206 

alunos começaram a ter aulas 
de educação a distância (EAD) 
no Ensino Superior no ano 
passado. Em 2016, o total era 
de 56.056 ingressantes. Quase 
quatro em cada 10 novos alu-
nos de graduações no Estado se 
matricularam em cursos EAD: 
foram 193.006 ingressos em 
2017, sendo 117.800 em cursos 
superiores presenciais. Os da-
dos do Censo mostram um au-
mento significativo também nas 

matrículas de EAD — que, dife-
rentemente dos números sobre 
o ingresso, focados no primeiro 
ano, contabilizam todos os es-
tudantes matriculados ao longo 
da graduação. No Brasil, um em 
cada cinco estudantes matricu-
lados no Ensino Superior estuda 
a distância. Enquanto o ensino 
presencial apresentou queda nas 
matrículas, a educação a distân-
cia registrou o maior salto desde 
2008.
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Joca Martins se apresenta no Acampamento 
Farroupilha nesta sexta-feira

O dia do Gaúcho foi come-
morado nesta quinta-feira dia 
20 de setembro, mas o Acam-
pamento Farroupilha de Tenen-
te Portela espichou a progra-
mação até o próximo domingo, 
promovendo a integração da re-
gião em torno da cultura do Rio 
Grande do Sul.

Na noite desta sexta-feira 
começa o Festival Canto Far-
roupilha que vai reunir diversos 
calouros para interpretar musi-
cas do Rio Grande. Nesta noite 
se apesentam os artistas na ca-
tegoria estudantil. Amanhã sá-
bado será a vez das categorias 
municipal e regional.

O Festival que chega a sua 
quarta edição é uma atração 
dentro da atração. Com inter-
pretes de renome do estado e 
até de fora dele, tem mantido 
sempre um alto nível técnico e 
de qualidade, tanto, que já galo-
peia por entre os integrantes da 
comissão organizadora a ideia 
de um festival autoral em Te-
nente Portela.

Giordano Bruno Forna-
ri, presidente da 9ª Edição do 
Acampamento é um dos adep-
tos da ideia. Como expectador 

assíduo de diversos festivais do 
estado ele sonhe que em breve 
Tenente Portela possa receber 
canções inéditas que cumprem 
duas funções, serem apresenta-
das ao público e renovarem nas 
novas gerações a vontade de 
preservar a tradição através da 
música gaúcha.

Além do festival estudantil 
a noite desta sexta-feira será 
marcada pela principal atração 
dessa edição do acampamento 
portelense, o cantor Joca Mar-
tins, umas das maiores vozes da 

música nativista do Rio Grande 
do Sul, sobre ao palco para um 
grande show.

Joca Martins é pelotense, 
tem 50 anos, e é hoje reconhe-
cidamente um dos maiores ar-
tistas da música nativa do Rio 

Grande do Sul. Vencedor de 
diversos festivais, tem 2 discos 
de ouro, quatro DVDs e 18 CDs 
lançados. Depois da apresenta-
ção terá fandango com o grupo 
Baile de Fronteira.

O Sistema Província de Co-

municação está realizando a sua 
maior cobertura do Acampa-
mento Farroupilha da história, 
tendo realizado junto ao evento 
uma programação especial e de 
grande integração. Na quarta-
-feira, dia 19, realizou a primei-
ra edição do Gaitaço da Provín-
cia recebendo em seu rancho, 
diversos gaiteiros e violeiros 
da região que se apesentaram 
ao ar livre para os participantes 
do Acampamento. Um grande 
público se amontou em frente 
do rancho para ver as apresen-
tações de artistas renomados 
no meio tradicionalista como 
Valdomiro Maicá, Gaúcho 
Saldanha, Nei Marques, Gru-
po Canto Nativo, entre outros. 
O evento teve a coordenação 
do Gaiteiro Jorge Poronilk dos 
Santos, o Jorginho de Miraguaí, 
que encarou o desafio de junto 
com a Província realizar esse 
grande evento. Neste sábado 
a emissora vai realizar em seu 
Rancho uma amostra de jogo 
de Truco. Enquanto isso a pro-
gramação oficial terá durante a 
noite o último fandango dessa 
edição do evento com o Grupo 
Herança Campeira do Sul.

Gaitaço da Província

Joca Martins
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101ª Zona Eleitoral tem 20,6 mil 
eleitores cadastrados com 
biometria para as eleições

O projeto da biometria, ela-
borado pela Justiça Eleitoral, 
tem o objetivo de implantar em 
âmbito nacional, a identificação 
e verificação da impressão digi-
tal para garantir que o cidadão 
seja único no cadastro eleitoral 
e que ao se apresentar para o 
exercício do voto, seja o mes-
mo que se habilitou no alista-
mento promovido pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

O projeto piloto da biome-
tria, realizado no ano de 2008, 
envolveu cerca de 40 mil eleito-
res dos municípios de Colorado 
do Oeste (RO), São João Batista 
(SC) e Fátima do Sul (MS). Os 
primeiros registros biométricos 
na área de abrangência da 101ª 
Zona Eleitoral foram realizados 
por votantes de Derrubadas e 

Vista Gaúcha, em 2013.
A 101ª Zona Eleitoral (ZE) é 

formada por cinco municípios, 
que totalizam 20.690 pessoas 
com título de eleitor. Deste nú-
mero, 20.660 poderão votar por 
meio da identificação biométri-
ca no pleito de outubro deste 
ano, quando será escolhido o 
novo presidente da República 
e o novo governador do Rio 
Grande do Sul, entre outros car-
gos eletivos.

O cidadão que não fez o re-
cadastramento biométrico teve 
o título de eleitor cancelado. O 
prazo para regularizar a situa-
ção em 2018 expirou no dia 09 
de maio. Quem está com pen-
dências perante a Justiça Elei-
toral não poderá votar no pleito 
deste ano.

140ª Zona Eleitoral:

Braga, Campo Novo, Co-
ronel Bicaco e Redentora, são 
os municípios que compõem a 
140ª Zona Eleitoral. O núme-
ro de votantes alcança 19.131, 
sendo que destes, 19.079 passa-
ram pelo recadastramento bio-
métrico.

Em três dos quatro municí-
pios, o processo que permite a 
identificação do eleitor através 
da impressão digital foi con-
cluído durante o ano de 2013. 
A exceção foi Braga, cujo re-
cadastramento biométrico ter-
minou no segundo semestre de 
2015.

Eleitores na fila para o cadastramento biométrico Antes de subir a passarela 
no próximo sábado (22), as 14 
candidatas tiveram que enfren-
tar duas etapas do processo de 
escolha. A primeira foi a en-
trevista individual e de vídeo, 
onde as concorrentes foram 
avaliadas nos quesitos de co-
nhecimentos gerais sobre o mu-
nicípio e a feira, além de outros 
aspectos sociais. A segunda eta-

pa consistiu em uma dinâmica 
de grupo entre as candidatas, 
quando a Comissão de Sobera-
nas analisou os aspectos com-
portamentais e psicológicos.

O evento de escolha da rai-
nha e princesas da FEICAP 
2019 acontecerá na sede do 
Lions Clube, no Parque Mu-
nicipal de Exposições, a partir 
das 22h30min.

Escolha das soberanas da 
FEICAP 2019 ocorrerá no 

sábado (22)

Feira acontecerá entre os dias 30 de abril e 05 de maio de 2019

Copa Noroeste de Futsal 
2018 terá partidas nesta 

sexta-feira

Quatro partidas irão movi-
mentar a 5ª Copa Noroeste de 
Futsal na noite desta sexta-feira 
(21). O primeiro confronto de 
cada rodada está agendado para 
as 20 horas.

Os times da Chave A en-
trarão em quadra na cidade de 
Santa Rosa. Na preliminar, Três 
Passos encara Três de Maio. 
Depois, os anfitriões recebem 
a representação de Chiapetta. 
Tenente Portela folgará nesta 
sexta-feira.

Faltando uma rodada para 
fechar o turno da primeira fase, 
Três Passos soma nove pontos 
e lidera a Chave A. Com sete 
pontos, Tenente Portela ocupa 
a segunda posição. Chiapetta 
aparece no terceiro lugar com 
quatro pontos. Na sequência 
vem Santa Rosa com três pon-

tos. Três de Maio ainda não 
pontuou e é o último colocado 
do grupo.

Os duelos da Chave B ocor-
rerão no ginásio de esportes de 
Humaitá. Às 20 horas, se en-
frentam os selecionados de Boa 
Vista do Buricá e de São Mar-
tinho. Em seguida, os donos 
da casa terão como adversário 
a equipe de Miraguaí. São José 
do Inhacorá folga.

Depois de quatro rodadas, 
Boa Vista do Buricá e São 
Martinho dividem a liderança 
da Chave B. Ambos têm sete 
pontos ganhos. Miraguaí con-
tabiliza cinco pontos e está na 
terceira posição. O quarto lugar 
pertence a São José do Inhaco-
rá, que soma três pontos. Com 
nenhum ponto, Humaitá é o 
lanterna do grupo.

D
iones B

ecker
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Atendimento no Parque Estadual do 
Turvo é tema de encontro

Hospital de Frederico Westphalen terá 
setor de oncologia

Famurs busca solução para obras de 
creches inacabadas

UCEFF ofertará cursos de Educação 
Física e Odontologia

Depois do susto, prefeito de Vista 
Gaúcha se recupera bem

Derrubadas realiza palestra sobre 
o Setembro Amarelo

E MUITO MAIS

EM SOCIEDADE
A coluna 

social que 
mostra os 

últimos even-
tos de Tenen-

te Portela
Por Mari 

Carla Brunet

Segundo informou a Briga-
da Militar, o fogo iniciou por 
volta das 19h45min desta quin-
ta-feira (20) em uma moradia 
em frente à Avenida Presidente 
Vargas e rapidamente as cha-
mas se alastraram para o prédio 
ao lado, que abrigava uma sor-
veteria e uma loja de conserto 
de celulares e tablets. Outro 
estabelecimento comercial e 
outra residência tiveram danos 
nas paredes laterais e telhados 
em virtude do incêndio.

O primeiro combate às cha-
mas foi efetuado por populares, 

que utilizaram mangueiras do-
mésticas e a água trazida por um 
caminhão pipa. As 20h35min 
chegou a viatura do Corpo de 
Bombeiros de Três Passos, que 
controlou o fogo e fez o res-
caldo. Não havia informações 
de feridos no local. Durante o 
incêndio, um homem foi preso. 
Conforme a Brigada Militar, o 
indivíduo é ex-companheiro 
da mulher que residia na casa 
onde começaram as chamas. As 
autoridades policiais revelaram 
que no fim da tarde de hoje, a 
mulher, que já detêm medidas 

protetivas, acionou a Brigada 
Militar porque tinha sido nova-
mente ameaçada pelo ex-com-
panheiro, inclusive de ter a sua 
casa incendiada. Enquanto era 
feito o registro da ocorrência da 
Lei Maria da Penha na Delega-
cia de Polícia de Coronel Bica-
co, chegou à informação que a 
residência da vítima estava sen-
do consumida pelo fogo.

O suspeito de iniciar o in-
cêndio foi levado até a Dele-
gacia de Polícia para prestar 
depoimento. A Polícia Civil vai 
investigar o caso.

Incêndio destrói casa, sorveteria 
e loja em Coronel Bicaco
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